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Az EDUTUS Főiskola Helyi Élelmiszerláncok
írhatja be aFejlesztése és Innovációja Szakmai
Műhelye és Szakkollégiuma, a HÉLIA, a tokiói Waseda Egyetem Társadalomtudományi
dokumentum
Intézete professzorának és öt hallgatójának
részvételével újabb közös japán-magyar
diákfórumot szervezett Budapesten, majd
ezt
követően
a delegáció szakmai látogatáson
ból
idézett
vett részt a budapesti telephellyel, Kelet Közép Európai régióra kiterjedő tevékenységgel
szöveget vagy Kft. vendégeként.
működő Yusen Logistics (Hungary) Szállítmányozási

egy érdekes
Az 1882-ben alapított Waseda University, mintegy 60 ezer hallgatót oktató magánegyetem
kérdés az élbolyban (első három) foglal helyet. Ezen
Tokióban, amely a japán egyetemek rangsorában,
túl, a japán felsőoktatás nemzetközi szintű
versenyképességének növelését, az oktatási és
összefoglalás
gazdasági innováció összekapcsolását célzó „Abeducation” néven ismertté vált japán
át.van bekerülni
A a világranglista legjobb 100 egyeteme
felsőoktatási reformprogram révén esélye
közé, ugyanis 2014-ben elnyerte az oktatásért,
kutatásért felelős minisztérium (MEXT) által
szövegdoboz
meghirdetett „Top Global University Project” támogatását. A toplistán szereplő egyetemek
a
nemzetközi oktatási, valamint K+F+I együttműködéseinek
hosszú távú támogatásán keresztül
Japán a világ leginnovatívabb országávádokumentum
kíván fejlődni.
tetszőleges
A japán-magyar diákfórum létrehívója Prof.
Dr. Vörös Mihály László, az EDUTUS Főiskola
HÉLIA Szakmai Műhelyének kutatásvezetője,
pontján 2008-2009 között a Japán Alapítvány kutatóösztöndíjasa, és Prof. Dr. Masahiko Gemma a Waseda Egyetem Társadalomtudományi
elhelyezhető,
Intézetének tanára, akik csaknem két évtizede
folytatnak közös kutatómunkát és publikálnak
nemzetközi szinten. Előadásaikkal ésés aformázását
hallgatói tudományos munkák bemutatásának
ösztönzésével évről-évre színesítik az EDUTUS Főiskola nemzetközi rendezvényeinek sorát.
a
A kutató diákfórumok fő célja a tanárok
tehetséggondozási tevékenysége révén született
kimagasló hallgatói kutatómunkák bemutatása,
az intenzív tudományos információ cseréje,
Szövegdoboz
ezen túl a nemzetközi kapcsolatépítés, a multikulturális információcsere.
-eszközök
A 2003. január 8-án tartott első diákfórumnak
még a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
lapon adhatja
(MÜTF) adott otthont Tatabányán. Az eltel másfél évtized fórumainak fő témái: a regionális
gazdaságfejlesztés és integráció aktuálismeg.]
kérdései Kelet–Ázsia, Kelet Közép Európa és hazánk
térségeiben; a háztartások élelmiszerfogyasztási szokásainak, az élelmiszer termékek iránti
kereslet vizsgálata; a hagyományos és helyi élelmiszertermékek, a helyi, rövid ellátó láncok,
helyi termelői piacok fejlesztése; Japán komplex agrár-vidék-táplálkozás politikája és annak
máshol hasznosítható elemei; a termékvédjegyek használatával kapcsolatos tapasztalatok,
összehasonlító elemzések stb.
A 2016. február 8-án megrendezett, immár 14. kutató-diák fórumot Szögi Zoltán, az EDUTUS
Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. A japán hallgatók ökonometriai
modellek alkalmazásával vizsgálták a háztartási bevételek, az árak és a fogyasztás
alakulásának, valamint a munkanélküliség és az infláció összefüggéseit és azok gazdasági és
társadalmi hatásait. Magyar Márk végzős „edutus” hallgató a vidéki értékek és a rurális
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turizmus kapcsolódásait, lehetőségeit az Ister Granum Eurorégió példáin vizsgálta és mutatatta
be. Kutatását a Szent István Egyetem (SzIE) MA hallgatójaként tervezi folytatni. Bakos Izabella
a SziE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskolájának PhD hallgatója románmagyar adatgyűjtésre építve statisztikai módszerek alkalmazásával elemezte az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatások felhasználását, és előadásában
ennek fő eredményeit mutatta be.
A fórumot követő napon 2016. február 9-én a Waseda Egyetemi delegáció, a HÉLIA
vezetőjének kíséretében a Yusen Logistics (Hungary) Szállítmányozási Kft.-hez látogatott. A
szakmai program keretében Tanárki Tamás, a cég ügyvezető igazgatója és Genichi
Kashiwamura, a cég üzletfejlesztési igazgatója vetített előadásokon keresztül ismertette
egyrészt az 1885-ben alapított Nippon Yusen Kabushiki Kaisha “NYK Line” Japánban működő
anyacég történetét. Másrészt a résztvevők megismerték a világ szinte valamennyi régiójában
telephellyel rendelkező cégcsoportokra épülő globalizált világcég, és ezen belül elsősorban a
Kelet Közép Európai régióra orientált Yusen Logistics (Hungary) Kft. tevékenységét és
működését. Bepillantást kaptak a Yusen Logistics (Hungary) üzleti teljesítmény mutatóinak
fejlődésébe, a regionális szállítmányozási üzlet tranzakcióinak operatív szervezési és
menedzselési feladataiba, amelyet a YLHU a legfejlettebb hálózati informatikára épülő
menedzsment információs rendszerrel és magasan képzett szakembergárdával működtet. A
delegáció a helyszínen megtekintette és tanulmányozta a szállítmányozás, logisztika fizikai
létesítményeit (tároló és rakodóterek, raktári gépek, kamionok stb.).
Az EDUTUS Főiskola és a Yusen Logistics (Hungary) Kft. között együttműködési
megállapodás jött létre logisztikai menedzserek képzésére. Az EDUTUS Főiskola és a Waseda
Egyetem közti együttműködés a jövőben tovább gazdagíthatja nemcsak ezt a gyakorlatorientált képzési programot (YLHU, és NYK mint gyakorlóhely magyar és japán hallgatók
számára), hanem az intenzív K+F+I nemzetközi információcserére építve a promóciót,
cégmarketinget is.
Az EDUTUS Főiskola a nemzetközi diákfórumok szervezésével szeretné elérni, hogy hallgatói
nyitottak legyenek a külföldi tapasztalatok megszerzése iránt, amihez nagyon fontos az idegen
nyelvtudás és a tanulás képessége, multikulturális környezetben. A Főiskola nagyon fontos
törekvése a jövőben, hogy ezeket a tapasztalatokat a hallgatók nemzetközi tanulmányaik
befejezése után itthon Magyarország érdekében kamatoztassák. Ennek biztosítéka, hogy a
Waseda Egyetem képviselője kifejezte szándékát az immár hagyományossá vált
együttműködés további folytatása iránt.
Budapest, 2016. február 19.
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