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EDUTUS HÍRLEVÉL 
2013. március 8. 

 

Fontosabb hírek, események: 

 Diplomaosztó az Edutus Főiskolán 

 Együttműködési megállapodás az Edutus Főiskola és a Magyar Olimpiai Bizottság között 

 Sikeres Ételosztás az Edutus Főiskola szervezésében 

 

Diplomaosztó az Edutus Főiskolán 

Több mint száz fiatal végzőst köszöntöttek az Edutus Főiskola budapesti és tatabányai tagozatának 

diplomaosztó ünnepségén, március elsején. 

A gazdasági képzéseken végzett hallgatókat dr. Bartók István, a főiskola rektora köszöntötte, mely 

köszöntő keretében utalt arra, hogy a búcsúzó diákok még a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájára 

léptek be, s most az Edutus Főiskoláról távoznak.  
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A rektor hangsúlyozta, hogy nem csak a név változott, hanem sok minden más is. A technikai feltételek épp 

úgy javultak, mint az oktatási módszerek, hiszen „átgombolták” a tanterveket és rugalmasabbá tették a 

tanulási lehetőségeket is. Komoly tananyagfejlesztést hajtottak végre annak érdekében, hogy még 

piacképesebb diplomához juthassanak a hallgatók. Tették mindezt azért, hogy az átalakuló gazdasági 

élethez igazítsák az elméleti felkészítést, aminek sikerét jelzi, hogy a végzősök könnyedén tudnak 

elhelyezkedni. 

A végzős hallgatók fogadalomtételét követően sor került az oklevelek és igazolások átadására, melyeket a 

nappali, levelező és esti tagozaton végzett hallgatók vehettek át: 

Nappali tagozaton: 

Gazdálkodási főiskolai szak 

Idegenforgalmi és szálloda főiskolai szak 

Kereskedelmi főiskolai szak 

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak 

Kereskedelem és marketing alapképzési szak 

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 

Turizmus-Vendéglátás alapképzési szak 

Esti tagozaton: 

Gazdálkodási főiskolai szak 

 

Levelező tagozaton: 

Gazdálkodási főiskolai szak 

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak 

Kereskedelem és marketing alapképzési szak 

Turizmus-Vendéglátás alapképzési szak 

Marketing (MA) 

A diplomaosztó képgalériája megtekinthető az Edutus Főiskola Facebook oldalán: 

http://www.facebook.com/mertkulonlegesvagy 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/mertkulonlegesvagy
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Együttműködési megállapodás az Edutus Főiskola és a Magyar Olimpiai Bizottság 

között 
Dr. Bartók István, az Edutus Főiskola 

rektora és Szabó Bence, a Magyar 

Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára 

együttműködési megállapodást írt alá. 

A sikeres olimpiai szereplés után a 

sportolók érdeklődése megnövekedett a 

felsőoktatásban való részvétel iránt. 

Ezért az Edutus Főiskola és a MOB 

közötti együttműködési megállapodás 

célja a sportolók felsőoktatásban történő 

továbbtanulásának támogatása.  

 

Mivel alapvető feladat a szellemileg, 

testileg és erkölcsileg fejlett fiatal 

értelmiség felnevelése, a Magyar Olimpiai 

Bizottság (MOB) elnöksége úgy döntött, 

hogy folytatja a MOB Életút Programot, és elhatározta, hogy együttműködési megállapodást köt a 

felsőoktatási intézmények rektoraival. 

Az együttműködés célja, hogy az olimpiai kerettagok és az „olimpiai reménységek” sportolói karrierjét, 

valamint a civil életre történő felkészülését összehangolják. 

 

Ennek érvényesítése érdekében az ifjúság számára példaképet jelentő olimpiai kerettagok és „olimpiai 

reménységek” felsőfokú tanulmányainak elősegítése céljából kíván a főiskola és a MOB együttműködni. 

Az együttműködési megállapodás megkötésére első lépésként az EDUTUS Főiskolával került sor. 

Az ünnepélyes aláíráson részt vett: Madarász Viktória atléta és Rácz Sándor atléta. 

 

Sikeres ételosztás a főiskola szervezésében 

Főiskolánk diákjai két héten keresztül, 

Budapesten és Tatabányán naponta száz 

idős, rászoruló embernek otthonaiba vittek 

ételt. A két hétig tartó akció március 8-án 

zárul Budapesten. 

Az ételosztás megkezdése alkalmából dr. 

Bartók István a főiskola rektora mondott 

köszönetet az önkénteseknek. Az ételosztás 

a Junior Vendéglátó Zrt. közreműködésével, 

valamint a budapesti III. kerületi és a 

tatabányai önkormányzat támogatásával 

valósulhatott meg. 

Fotó: mti 



 

  

4 

 

 

 

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) szakembere az Edutus 
Főiskolán 

Somogyi Zoltán, az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) helyettes főtitkára az Edutus Főiskola 

diákjainak tartott előadást az UNWTO feladatairól, a szervezet turizmus területén elfoglalt helyéről és a 

turizmusról kialakított gondolkodás formálásáról. 

Az Edutus Főiskola, Magyarországon egyedüli felsőoktatási intézményként, is társult tagja a szervezetnek. 

Ez a tagság lehetőséget biztosít arra, hogy a külföldi partnerkapcsolatok megsokszorozódásával az iskola 

hallgatói szakmai gyakorlataikat nemzetközi területen szerezzék meg. A tagság segíti továbbá az oktatók 

külföldi tapasztalatszerzését, illetve a külföldi oktatók és szakemberek fogadásával a képzés színvonalának 

növelését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az UNWTO a világ első számú turisztikai szervezete, melynek 155 tagállama mellett Magyarország a 400 

társult tag egyike. A szervezetnek közel négyszáz társult tagja van, melyek között szakmai szövetségek, 

nemzetközi szállodaláncok, légitársaságok, nagy túraszervező cégek, kutatóintézetek és oktatási intézetek 

is helyet kapnak. 

A helyettes főtitkár kétnapos magyarországi látogatása során részt vett a február 28-tól március 3-ig tartó 

Utazás Kiállításon, ahol az Edutus Főiskola is képviseltette magát. 

 

Cisco Hálózati Akadémia az Edutus Főiskolán 

Edunet 2013 címmel 2013. február 21-én, Hálózati Informatikai Konferenciát tartottak az Edutus Főiskolán. 

A rendezvényen szó volt a Cisco oktatási rendszeréről és az aktuális informatikai újdonságokról. 

A konferencián főleg tanárok, rendszergazdák és 

informatikusok vettek részt, ahol többek között azt a Cisco 

hálózati akadémiát is bemutatták, mely ma 165 országban 

van jelen és több mint egymillió diákja van, köztük az 

Edutus Főiskola diákjai. A Cisco egy olyan nagyvállalat, 

amely hálózati berendezések gyártása mellett ezeknek a 

berendezéseknek a működtetéséhez a legmegfelelőbben 

értő szakemberek képzésével is foglalkozik.  

Ezeknek a szakembereknek a képzéséhez fejlesztették ki 

azt a tananyagrendszert, amely magyar nyelven is elérhető. 
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Egyéb hírek, érdekességek 

I. Esettanulmány író verseny! 

 
Az Edutus Főiskola és a Hallgatói Önkormányzat a hallgatók figyelmébe ajánlja az „,EDUTUS 

Esettanulmány-író versenyt”, amit első alkalommal rendeznek meg. 

A program célja, hogy fejleszd előadó képességed, kutatómunkákban nagyobb gyakorlatot szerezz, és 

megismerd mindazon témákat részletesebben, amelyek szakmai területeden leginkább foglalkoztatnak.  

A verseny megköveteli a jelentkezőktől, hogy egy választott témából felkészüljenek, abból esettanulmányt 

írjanak, majd szakmai zsűri előtt prezentálják tanulmányaikat! 

A verseny részleteiről bővebb információk az www.edutus.hu oldalon találhatóak. 

 

Vállalati ösztöndíj-pályázat műszakis hallgatók részére  

AGC ÖSZTÖNDÍJ A 2012/2013. TANÉV II. FÉLÉVÉBEN 

A 2012/2013. tanév I. félévében az AGC ösztöndíját elnyert 5 fő műszaki 

alapszakos hallgató közül két főnek nem sikerült teljesítenie az ösztöndíj II. 

félévben történő automatikus folyósításához szükséges 4,00 szintű kreditpontokkal súlyozott tanulmányi 

átlageredményt, így megnyílt a lehetőség e két hely megpályázására. 

Bővebb információk: http://www.edutus.hu/hallgatoink 

 

 

Fotópályázat 

A Tatabánya Pont Rendezvényszervező és Turisztikai Iroda nyílt városi fotópályázatot hirdet Magyarország 

kincsestára – Tatabánya címmel. Minél többen pályáztok, minél egyedibb ötletekkel, annál színesebb fényben 

tüntethetjük fel a főiskola életét is. 

A részletek az alábbi link alatt 

olvashatók: 

http://tatabanyapont.hu/fotopalyazat 

 

 

http://www.edutus.hu/
http://www.edutus.hu/hallgatok/3254-vallalati-oesztoendij-palyazat-mszakis-hallgatok-reszere
http://www.edutus.hu/hallgatoink
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftatabanyapont.hu%2Ffotopalyazat&h=BAQG6uYs2&s=1
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Ez a NŐNAP MÁS lesz, mint a tavalyi! – Prof. Dr. Bagdy Emőke nőnapi előadást tart 

a boldog párkapcsolatról 

 

 

 

Helyszín: Edutus 

Főiskola, 2800 

Tatabánya, Stúdium 

tér 1. 

Időpont: 2013. március 

8. péntek, 16 óra 

 

 

 

Bővebben: http://felvetelizok.edutus.hu/esemenyek/?datum=2013-3-8 

 

Diák Menedzsment Bajnokság 2013 – Szeretnél elindulni, de nem a lejtőn? Akkor 

itt a helyed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Diák Menedzsment Bajnokság egy üzleti szimulációs játékra épülő országos verseny.  

Fődíj: Google Nexus 7.0 16 GB 

Jelentkezés: http://www.diakverseny.hu/ ... nehogy lecsússz róla! 

 

http://felvetelizok.edutus.hu/esemenyek/?datum=2013-3-8
http://www.diakverseny.hu/
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Pécsi Utazás Kiállítás és Vásár  

2013. március 9–10.  

A régió egyik legszínvonalasabb és legnépszerűbb turisztikai börzéje, a Pécsi 

Utazás Kiállítás és Vásár, 2013-ban 18. alkalommal kerül megrendezésre a 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Fair-Expo Kft. 

szervezésében. Ez alkalommal a 2011-ben megnyílt Pécsi Zsolnay Kulturális 

Negyed ad otthont a rendezvénynek. A Pécsi Utazás Kiállítás és Vásár 2013-

ban is színes programokkal és szakmai találkozókkal várja az érdeklődőket! Nagy szeretettel és 

felkészültséggel várják Önöket a hazai és a külföldi kiállítók. Bővebb információ: http://www.fairexpo.hu/ 

 

Tourex Idegenforgalmi Szakkiállítás és Vásár Kecskemét  

2013. március 8–9.  

A rendezvénynek a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ ad 

otthont. Szakmai nap péntek. A kiállításon a hagyományoknak megfelelően 

üdülési, turisztikai és idegenforgalmi látnivalókkal, szolgáltatásaikkal 

mutatkozhatnak be a kiállítók. Díszvendég a HungaroSpa Hajdúszoboszló. 

Kiemelt vendég a Balatoni Hajózási Zrt. Találja meg velünk álmai utazását, 

legyen szó belföldi hosszú hétvégéről, egzotikus tengerparti nyaralásról vagy külföldi szállásfoglalásról! 

Bővebb információ: http://www.countypress.hu/tourex/nyitolap.php 

 

Főiskolás napok! 

Kedves Hallgatók! 

 

Hamarosan újra megrendezzük a Főiskolás napokat!! 

Ezt a rendezvényt hallgatók szervezik hallgatóknak, ezért írjátok meg nekünk, hogy milyen 

programokat, fellépőket látnátok szívesen! 

Javaslataitokat várjuk a főiskola facebook oldalán: 

http://www.facebook.com/mertkulonlegesvagy 

 

http://www.fairexpo.hu/
http://www.fairexpo.hu/
http://www.fairexpo.hu/
http://www.countypress.hu/tourex/nyitolap.php
http://www.countypress.hu/tourex/nyitolap.php
http://www.facebook.com/mertkulonlegesvagy

