
2014. július 4-én rendeztük meg Diplo-

maátadó ünnepségeinket délelőtt 

10.00 órai kezdettel a budapesti cam-

puson, majd 14.00 órakor a tatabá-

nyain. A végzősöknek ezúton is gra-

tulálunk Diplomájukhoz, és reméljük 

büszkeséggel lépnek ki a munka vilá-
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2014. november II. évfolyam, 4. szám 

ALUMNI ALUMNI 

HÍRLEVÉLHÍRLEVÉL  

gába. Természetesen minden tovább-

tanulót, fejlődni vágyót várunk vissza 

az Edutusra. 

 

Alumni Közösségünk tagjaként to-

vábbra is várjuk diákjainkat az Edutus 

rendezvényeire. 

Csatlakozz hozzánk a  

-on is! 



2014. július 24-én lezajlott a Pont Ott Parti, ahol a 

felvételizők várták az idei felvételi pontszámokat! 

Köszönjük az érdeklődést, reméljük az Edutus Főiskola sok 

hasznos információt tudott adni az Érdeklődőknek! 

Részt vettünk a PONT OTT PARTIN  
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Tanévnyitó ünnepségek 

A tatabányai tagozaton 2014. augusztus 30

-án, szombaton indították el az új tanévet, 

míg a budapesti tagozat 2014. szeptember 

01-én nyitotta meg kapuit. Minden 

hallgatónknak, de különösen az első 

évfolyamosoknak sok sikert kívánunk az 

elkövetkező időszakra!  

Alumni Találkozó 

2014. szeptember 26-án megrendeztük a soron következő Alumni Találkozót, ahová a 2007-től intézményünkben 

végzett, turizmusos hallgatókat vártuk. A rendezvény jó hangulatú volt, egy kellemes estét töltöttünk el együtt. 

Rendezvény a Kutatók Éjszakáján 

2014. szeptember 26-án a Kutatók Éjszakája alkalmából saját 

rendezvényt szerveztünk a tatabányai campuson. Az eseményen 

két labort alakítottunk ki a Star Wars Lézer Labort és a 

Terminátor Labort, melyek közül a résztvevők eldönthették, 

melyiket kívánják meglátogatni. 
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Szakmai előadásokkal ünnepelt a Turizmus Világnapja alkalmából az Edutus Főiskola és a Turisztikai Tanácsadók 

Szövetsége (TUTSZ) szeptember 26-án. A főiskola rendezvénytermében tartott eseményen az előadók a turizmus és 

helyi közösségre gyakorolt hatása szempontjából vizsgálták a TDM-ek működését.  

Turizmus Világnapi rendezvény 

G
ratu

lálu
n

k
! 

Még nincs késő jelentkezni! 
Ha már csak a nyelvvizsga kell a diplomádhoz, ez segíthet! A Diplomamentő tanfolyamoknak köszönhetően ezt is 

megszerezheted. 

 120, 180 vagy 240 óra, hetente 2 alkalommal 

 Angol vagy német nyelven 

 100%-os állami támogatás 

 Folyamatos jelentkezés és kurzusindulás havonta 

Képzési helyszínek: 

 Falk1 Rendezvényközpont, Edutus Ház     1055 Budapest, Falk Miksa u. 1. 

 Edutus Főiskola, Budapesti Tagozat           1114 Budapest, Villányi út 11-13. 

 Edutus Főiskola, Tatabányai Tagozat         2800 Tatabánya, Béla Király krt. 58. 

További információért kattintson az következőkre: Német nyelvű képzés és Angol nyelvű képzés    

Dr. Jandala Csillát,  
Főiskolánk megbízott rektorát UNWTO Ulysses Prize for 
Excellence in the Creation and Dissemination of 
Knowledge in Tourism kitüntetésre jelölték. 
Erre a kitüntetésre évente a tagok tehetnek javaslatot. 
Az eredményhirdetés november végére várható.  
Reméljük, hogy ebben az évben az Edutus Főiskola rek-
torasszonya büszkélkedhet ezzel a címmel. 

Tóth Marci,  
Főiskolánk diákja nyerte el A konyhafőnök című műsor 
harmadik helyét. Marcira már eddig is büszkék voltunk, 
hiszen ő a Szolnoki Dózsa Közgép válogatott vízilabdá-
zója, de most egy egészen új területen is megmutatta 
önmagát, melyhez ezúton is gratulálunk! 

http://edutus.hu/feltoltesek/fajlok/Diplomament%C5%91/%C3%BAj/nemet%20november.pdf
http://edutus.hu/feltoltesek/fajlok/Diplomament%C5%91/%C3%BAj/angol%20november.pdf


Aktuális eredmények az Edutuson 
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Szabó Gabriella 

 Világkupa válogató (Szeged) - 1. és 3. hely 

 EB Branderburg - 1. hely 

 Moszkvai kajak-kenu VB 500 méteren - 1. hely 

SPORTNAGYKÖVETEINK legfrissebb eredményei 

Csernoviczki Éva  

 Budapest Grand Prix, 

48 kg: 1. hely 

 Abu-Dhabi Grand 

Slam: 2. hely 

Decker Ádám 

 Vízilabda EB 

(Budapest) - 2. hely 

 Almati Világkupa Torna 

- 2. hely 

Szabó Mihály, birkózó 

 XI. Egyetemi Birkózó VB 97 kg kategória - 3. hely 

(Pécs) 

Barnai Judit, kosárlabdázó 

 U20-as női kosárlabda válogatott győzelmével feljutot-

tak az A-divízióba 

Szabó Gabriella, Tóth Dávid, 

Csépe Panni és Szalai Tamás 

 XXIX. SPAR maraton, jóté-

konysági Futás a Hospice 

Alapítvánnyal  

Több, mint 980 induló közül az 

51. helyen végeztek, gratulá-

lunk! 

Gajdácsi Márk 

Budapesti Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány által szervezett i.e. 

Smart verseny középdöntőjébe 

jutott. 
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Szerkesztőség és kiadó: 

Edutus Főiskola 

Elérhetőség:  

www.edutus.hu 

E-mail: 

alumni@edutus.hu 

Impresszum 

ILAS Lézerkonferen-

cia 2014. november 12.  

Immár 4. alkalommal 

rendezi meg a Bay Zol-

tán Alkalmazott Kutatási 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. és az Edutus Főisko-

la az Ipari Lézeralkalma-

zási Szemináriumot. 

A rendezvény ingyenes, 

de regisztrációhoz kö-

tött. A programról bő-

vebben itt olvashat. 

Helyszín:  

Edutus Főiskola, 2800 

Tatabánya Stúdium tér 1. 
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Várható események 

Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket    

-on,  -en, és honlapunkon!  

Észrevételedet email címünkön jelezheted! 

KEOP Ház átadása  

2014. november 28. 

November végén adják át a „Megújuló 

energiák interaktív bemutatóterme az 

EDUTUS Főiskolán a fenntartható fejlő-

désért és a zöld jövőért” című, KEOP-

6.2.0/B/11-2011-0054 azonosítószámú 

projekt keretében az EDUTUS Főiskola 

új, a különböző megújuló energiaforrá-

sokat bemutató épületét, mely 120 

négyzetméteren mutatja be különböző 

eszközök segítségével a város és a kis-

térségek számára az alternatív energia-

források felhasználását. 

Pályaválasztási Kiállítás 

2014. november 14-15. 

Immár 15. alkalommal 

rendezi meg a Komárom-

Esztergom Megyei Mun-

kaügyi Hivatal a Pályavá-

lasztási Kiállítást ezen a 

hétvégén. A rendezvény 

célcsoportja a továbbta-

nulni vágyók, illetve a 

munkát kereső fiatalok. 

Az esemény részletes 

programja itt található.  

Helyszín:  

Tatai Edzőtábor, 2890 

Tata Baji út 21. 

Spin-Off klub előadásai minden 

héten hétfőn este 

Idén szeptembertől minden hétfőn 

este 18.00 órától várja az érdeklődő 

fiatalokat, a hallgatókat vállalkozni 

tanító Spin-Off Klub. 

A rendezvények programjait itt találjá-

tok. 

Helyszín: B32 Galéria, Budapest XI. 

kerület Bartók B. út 32. 

Tudomány Napja  

2014. november 20-21. 

 

„Messze látó tudomány” 

címmel konferenciát 

szervezünk, melynek 

célja, hogy az üzleti élet 

szereplőinek, az önkor-

mányzatoknak, valamint 

a civil szféra számára 

hasznos és előremutató 

ismereteket közvetít-

sünk. A részletes prog-

ram itt olvasható. 

 

Helyszín:  

11.20. - Edutus Főiskola, 

2800 Tatabánya Stúdium 

tér 1.  

11.21. - Edutus Főiskola 

Budapest XI., Villányi út 

11-13. és Tatabánya, Stú-

dium tér 1.  

http://edutus.hu/feltoltesek/fajlok/02_06%20L%C3%A9zer/ILAS%20meghivo.pdf
http://www.tata.hu/system/files/P%C3%A1lyav%C3%A1laszt%C3%A1si%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.pdf
http://spinoffklub.tumblr.com/
http://edutus.hu/feltoltesek/fajlok/10_14%20Tudom%C3%A1n%20%C3%BCnnepe/2014/meghivo.pdf

