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EDUTUS HÍRLEVÉL 

    Csatlakozz hozzánk a  

-on is! 
 

 

Diplomaosztó ünnepségeink 

2015. július 3-án Budapesten és Tatabányán a diplomaátadó ünnepség 
keretében közel 130 fő hallgató vehette át diplomáját vagy oklevelét Dr. 
Jandala Csilla mb. rektor asszonytól. 
 
A Villányi úti campuson 10.00 órakor vette kezdetét a diplomaosztó, melyen dr. 
Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkár úr beszédével és 
jelenlétével emelte a rendezvény színvonalát. Délután Tatabányán folytatódott 
a diplomaátadó Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott úr, Turainé John Katalin 
tatabányai alpolgármester asszony valamint Dr. Urbán László I. (Ph. D. Oec.) a 
Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettes úr, akinek átadásra került az 
EDUTUS Főiskola Díszpolgára cím. Az ünnepségen további számos stratégiai 
partner cég képviselői is jelen voltak.  A beszédekben hangsúlyozták, hogy a 
továbbképzés nagyon fontos, a diploma átvételével nem ér véget a tanulás.  
 
Gratulálunk minden végzett hallgatónknak! 
Reméljük, hogy a jövőben szakmai, illetve Alumni rendezvényeinken 
találkozunk! 

Tatabánya 

https://www.facebook.com/mertkulonlegesvagy


Lezárult egy év - Évzáró a Collegium Talentumban 

2015. június 13-án újabb 22 külhoni fiatal kutató vehette át az Edutus Főiskola hároméves tehetséggondozó 

elitképzésének, a Collegium Talentum oklevelét, a  Magyarság Házában a nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár, dr. Wetzel Tamás jelenlétében. A rendezvényen mutatták be a végzősök Intelligens háló 2015 című 

tanulmánykötetét is. 

 

Az esemény keretében a hallgatók a Collegium Talentum Príma díjakat az alábbi kategóriákban vehették át: 

 Hazaszeretet - Székely Tünde, politológus doktorjelölt, a RODOSZ elnöke 

 Okosság - Jankó Viktor, felvidéki gyermekorvos, nefrológus 

 

A laudációkat a műalkotások készítője, a székelyudvarhelyi születésű Józsa 

Judit kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra lovagja olvasta fel. Az 

aranykoszorús, Nyitott Európáért-díjas Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass 

Lajos Kórusa adott koncertet a végzős kollégisták tiszteletére. 

A Collegium Talentum idén végzett fiatal kutatóira több mint 45 millió forint 

ösztöndíjat és közel 35 millió forint tutori támogatást fordított a magyar 

állam 2012-2015 között. 
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A magyar turisztikai delegáció látogatása Pekingben  

Beszámoló az UNWTO Executive Council 100. üléséről  

A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) 2015. május 27-30. között tartotta Végrehajtó Bizottsági ülését Horvátországban, 

Rovinjban. Ez volt a 100. ülés, így igen nagy jelentőséggel bírt. Jelen volt a jelenlegi  főtitkár, Taleb Rifai mellett az 

UNWTO eddigi összes,  még élő vezetője, így Willibald P. Pahr, volt osztrák külügyminiszter, illetve a francia Francesco 

Frangialli is, aki több mint 10 évig állt a világszervezet élén. 

Az ülésen Magyarországot teljes jogú tagként a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a társult tag, az Edutus Főiskola 

képviselte. 

A tervek szerint az azeri, üzbég, skopje-i, örmény turisztikai vezetőkkel, oktatási intézmények képviselőivel való 

megbeszélések folytatásaként hamarosan konkrét megállapodásokat köthet intézményünk a turizmus-vendéglátás 

képzésre vonatkozóan. 

2015. június 1-5. között egy 20 fős, magyar  turisztikai szakemberekből álló 

delegáció tett látogatást Pekingben az Air China Budapest-Peking 

járatnyitásának alkalmából, melynek tagja volt az Edutus Főiskola 

képviseletében Dr. Jandala Csilla is, valamint képviseltette magát az NGM 

Turisztikai Államtitkársága, a Magyar Turizmus Zrt.,  a MUISZ, a MABEUSZ, a 

Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség elnökei, számos utazási iroda, illetve 

a sajtó. 

A szakmai programok csúcspontja volt a CNTA által az Edutus Főiskolát 

képviselő Dr. Jandala Csilla számára adott díszebéd, és az oktatási 

együttműködésünkről szóló megbeszélés. 
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A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Gyártási Rendszerek Szakosztály és az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 

Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság, Gyártási Rendszerek Albizottságának közös programjára 

került sor 2015. június 24-én Főiskolánk Műszaki Intézetében (EDUTUS MIT). 

A programon mintegy 25 fő vett részt. A résztvevők nagy érdeklődéssel és figyelemmel kísérték a nagyenergia sűrűségi 

megmunkáló központok bemutatását, majd megismerkedtek az Alternatív és megújuló energiafelhasználást bemutató 

passzívház műszaki jellemzőivel, oktatásban betöltött szerepével. 

A rendezvényen megállapodtunk a folyamatos kapcsolattartásról, az információk cseréjéről. A résztvevők 

egyetértettek a GTE helyi szervezetének újra indításáról. A GTE Gyártási Rendszerek Szakosztálya ez évi gépgyártás 

területén szervezendő konferenciáját az év végén tervezi megtartani, amely rendezvényhez kötődően a GTE egyik 

szaklapjának, a Gépgyártás célszámának megjelenéséhez Főiskolánk felajánlotta szakmai segítségét, melyet a 

jelenlévők köszönettel elfogadtak. 

A rendezvényt sikeres szakmai összejövetelként értékelhetjük, amely bemutatta Főiskolánk eszközeinek oktatási 

valamint tudományos, kutatási alkalmazhatóságát. A GTE helyi szervezetének újraindítása lehetőséget biztosít 

Főiskolánk számára a szakmai, tudományos közélethez történő ismételt csatlakozásra, amely egyben hozzájárul 

Főiskolánk ismertségének, elismertségének növeléséhez. 

GTE és MTA szakmai programja az EDUTUS MIT-ben 
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Székelyudvarhelyi híreink 

Az Edutus Főiskola Székelyudvarhelyi Kihelyezett Képzési Központján a gazdálkodástudományi szakok párhuzamos 

akkreditációs látogatása a budapesti és tatabányai képzési helyek után június 22-én és 23-án Székelyudvarhelyen 

folytatódott. Az önértékelési anyag áttanulmányozása után a Kereskedelem és Marketing alapszak oktatásának 

minőségét a Dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár és Négyesi Judit MAB szakreferens helyi szakmai konzultációkkal, 

kedden pedig a szak záróvizsgáján való részvétellel ellenőrizte. Az Oktatási Központ helyi vezetőivel és oktatói közül 

tizenkét képviselővel, majd a jelenlegi és végzett hallgatók 34 fős mintájával lefolytatott megbeszélések alapján pozitív 

kép alakult ki a szakmai bizottságban. A megbeszéléseken részt vett Dr. Kandikó József főiskolai tanár, rektor 

emeritus, a szak felelőse, a főiskola határon túli képzéseinek vezetője is. A látogatásról és az akkrediációról készülő 

jelentés feltehetőleg az év végén kerül a MAB elé. 

A MAB akkreditáció látogatás Székelyudvarhelyen folytatódott  

Június 23-án és 24-én a KEM alapszak idén végzett 23 hallgatójának záróvizsgái zajlottak Székelyudvarhelyen. A vizsgán 

általában helyi vállalkozási témákat feldolgozó szakdolgozatok prezentációi hangzottak el, majd a hallgatóknak a 

feltett kérdésekre kellett válaszolniuk. A szakdolgozat védése után a hallgatóknak itt is az Edutus KEM Tanszéke által 

összeállított záróvizsga-kérdésekre kellett válaszolniuk.  

A diplomaosztóra június 26-án, pénteken került sor. Az okleveleket Dr. Jandala Csilla rektor asszony adta át.  

A KEM alapszak szakdolgozat védése és diplomaátadója  
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Elérkezett a tanév vége. Milyen is volt „belülről”? Rendkívül izgalmas, számomra mindenképpen.  A tanév 

elején értesültem róla, hogy demonstrátor kerestetik. Vagyis lehet az iskolának is dolgozni, akkor miért is ne? Nagy 

eséllyel rendesebb lesz a suli, mint egy külsős munkahely. Win-win szituáció, gondoltam és a harmadik évfolyamot 

azzal kezdtem, hogy jelentkeztem a Gazdálkodás és Menedzsment Tanszékre demonstrátornak. Kiválasztásra 

kerültem, így sokkal jobban megismerhettem a főiskola életét, a bulikon és a stresszes vizsgaidőszakon kívül a 

mindennapi eseményekbe is kicsit jobban beleláttam emiatt. Részt vehettem a nyílt napokon, záróvizsgás 

talárpróbákon, és egyéb rendezvényeken, mint például Erasmus-os díszvacsora a külföldi diákokkal, akkreditációs 

megbeszélésen az akkreditációs bizottsággal. Van úgy, hogy a szombatunk egy részét a főiskolán kell tölteni, vagy pár 

órát ki kell hagyni, de fizetés is van. 

 Ami pedig az „egyszerű” hallgatólétemet érinti: Harmadik évemet töltöm, pontosabban fejeztem be a 

főiskolán és azt kell mondjam, eddig ez volt a legjobb két félév. A pletykákkal megegyezően tényleg ekkorra jut el az 

ember arra a szintre, hogy az iskolában töltött idő jelentős részében a választott szak speciális tárgyait tanulja. Ami 

egyszerűen fantasztikus. Viccen kívül, ha idáig eljut valaki, tényleg azt tapasztalja, hogy nem olyanokkal fárasztják, ami 

lehet, hogy csak részben (rosszabb esetben semennyire) érdekli, hanem arra fókuszálhat teljesen, ami miatt a szakot, 

az iskolát választotta. Persze félévről félévre nő a szaktárgyak száma, de az ötödik és hatodik félévben, jó esetben, 

már tényleg csak szakiránytárgyak maradnak – legalábbis mintatanterv szerint. És, ha már a tárgyaknál tartunk, a 

nemzetközi szakon belül most volt először, hogy az órák (előadás és szeminárium) több mint felében angol nyelvű 

volt az oktatás. Aki nemzetközi gazdálkodás szakra, és azon belül  valamilyen angol nyelvű szakirányra jár/fog járni az 

nagyon fogja ezt értékelni, hatalmas pluszt jelent. Belerázódik az ember a nyelvbe, megszokja a nyelvi közeget. 

Remélem, nem kell részletezni ennek az előnyeit. Aki tud hátrányt, az keressen meg kérem és ossza meg azokat 

velem! Nem viccelek, tényleg érdekelnek! Az idegen nyelvi órákon kívül tetszett, hogy sok órán praktikus tudást és 

üzleti képességeket, készségeket is elsajátítottunk, nem volt szükség arra, hogy a tankönyvet nyálazzuk 

folyamatosan, mivel az órán vett esettanulmányokból és vendégelőadóktól el tudtuk sajátítani a szükséges tananyag 

nagy részét. Külön tetszett, hogy az otthoni feladatokhoz is inkább kutatómunkát kellett folytatni, megtalálni az 

összefüggéseket magunknak. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy kevesebbet kellett effektíve tanulni.  

És hogy mi más volt még ebben a tanévben? Például egy brüsszeli út, ami rendkívül izgalmas volt, bár a fél 

napos buszút nem volt a legkényelmesebb, de és most azt hiszem mindenki nevében beszélhetek, kárpótolva voltunk 

teljes mértékben. Láthattuk az Európai Parlamentet, felfedeztük Brüsszelt, Leuven-t, Brugge-t, ami talán a világ 

legszebb városa. Ja, és minden este buliztunk, ahogy rendes főiskolásoknak kell. 

Természetesen nem csak Belgiumban buliztunk, szerencsére mindig lehet találni egy jó bulit, szervezze a 

HÖK, vagy legyen egy spontán kocsmázás az iskolatársakkal, szaktársakkal, Erasmusos diákokkal. Bizony, végre voltak 

olyan órák is, ahol együtt voltunk az Erasmusosokkal és mint kiderült, nagyon jó, hogy így alakult, mert 

megismerhettük egymást, jó barátságok tudnak kialakulni emiatt. 

Szóval ez az év volt eddig a kedvencem. Az első két, kicsit szerényebb év után ezt élveztem a legjobban, 

amibe biztosan beleszámít a Brüsszeli út, és a demonstrátorkodás is, az Erasmusokkal töltött idő és az egyre 

érdekesebb témájú órák is. Végre elmondhatom, hogy tényleg azt tanulom itt, ami miatt ezt az iskolát választottam! 

 

Hiller Barna Alex 

III. évfolyam, Nemzetközi gazdálkodás szak  

A 2014/15 tanév egy nemzetközis demonstrátor szemével 
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Hírmorzsák 

2015. június 17-én megtartottuk az évzáró WRO Lego szakkört 

a tatabányai campuson, ahol értékeltük az előző féléves 

tevékenységet és a WRO rendezvényt.  
 

A jövő tanévben találkozunk! 

WRO 

A tavaly év végén 

megnyitott Passzív Ház 

nemrégiben fogadta 2000-

dik látogatóját. Reméljük, 

hogy a nyáron még nagyobb 

lesz az érdeklődés, akárcsak 

a jövő tanévben és így egyre több ember ismerheti 

meg, hogy miben is különleges egy passzív ház. 

2000. LÁ TOGÁTO  

A nagy sikerű Diplomamentő képzéseink lezárultak. Akik részt 

vettek a képzéseken év végéig kell sikeres nyelvvizsgát 

tegyenek, de visszajelzéseink alapján sokan már tavaly 

megtették ezt, ezúton is gratulálunk nekik. 

Az Edutus Főiskola több nyelvvizsgarendszer akkreditált 

vizsgahelye, így a diplomamentősök közül sokan vizsgáztak 

Tatabányán. A vizsgák eredményei az alábbiak szerint 

alakultak: 

Zöld Út (szakmai) májusban: 

angol: 28 fő közép, 1 fő alap 

német: 22 fő közép 

Origó (általános nyelv) angol - német együtt, alap- közép- 

felsőfok 

május 30 fő 

június 38 fő 

júliusra 38 fő jelentkezett (a vizsgák július 3 és 6 között 

zajlanak majd)  

NYELVVIZSGÁ ZZ NÁ LUNK! 

Az  Erasmus-program keretében a szlovéniai 

partnerintézményünkből Milka Sinkovic nagyon 

érdekes és értékes foglalkozásokat tartott a német 

gazdasági szaknyelv c. tantárgy  keretében turizmusos 

hallgatóinknak. Kérdőíves válaszaik turisztikai 

magatartásmintákkal foglalkozó kutatásba kerülnek.  

ERÁSMUS PROGRÁM 

Dr. Borbás Lajost nevezték ki a Magyar 

Biomechanikai Társaság elnökévé 2017-ig 

a 6. Magyar Biomechanikai Konferencia 

keretében, melyet 2015, június 12-én ren-

deztek a sárvári Vital Med Hotelben. 

Az első Európa Játékokon bronzér-

met szerzett sportnagykövetünk, 

Csernoviczki Éva, amely egyben Eu-

rópa-bajnokság is volt judoban, így 

két éremmel gazdagodott, így 2008 

óta minden évben dobogóra állha-

tott.  

ÁKTUÁ LIS EREDME NYEK ÁZ EDUTUSON 
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Szerkesztőség és kiadó: 

Edutus Főiskola 

Elérhetőség: 

www.edutus.hu 

E-mail: 

marketing@edutus.hu 
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Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket    

-on,  -en, és honlapunkon!  

Észrevételedet email címünkön jelezheted! 

Felhívások! 

Új szakirányunk az SSC (Shared Service Center) munkavégzésre készít fel.  

Mit érdemes erről tudni?  

 Az SSC szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő és legjobban teljesítő 

iparág Magyarországon.  

 Évi 16%os a létszámnövekedés, vagyis 4000 új munkahely várható a 

szektorban 

 Jellemzően 30 év alatti munkavállalókat keresnek 

 Egy kezdő fizetése havi 320 000 Ft, 5 év alatt csoportvezető lehetsz 

(800 000 Ft)  

Mit kell ahhoz tenned, hogy ebben a szektorban dolgozhass?  

 Jelöld be első helyen az EDUTUS Főiskola Nemzetközi gazdálkodás vagy 

Gazdálkodás és menedzsment szakját! 

 Mélyítsd el a nyelvismeretedet!  (Erre mindenképpen szükséged lesz!) 

 A szakmai felkészítésedet MI vállaljuk.  

Hidd el: Velünk sikered garantált!!! 

SSC SZÁKIRÁ NY INDUL 

SZEPTEMBERBEN ÁZ EDUTUSON! 

A Klippályázat témája: „Válaszd Te is az Edutus Főiskolát!” 
A klip hossza: maximum 30 másodperc.  

Fődíj: mindkét kategóriában (középiskola és főiskola) egy-egy 

táblagép. 

Beküldési határidő: 2015. július 13. éjfél 
Az alkotásokat a marketing@edutus.hu email címre várjuk.  

További részleteket itt olvashatsz. 

KLIPPÁ LYÁ ZÁTOT HIRDETU NK 

Két új szakirányú továbbképzés indul októberben az Edutus Főiskolán, melyre 

lehet jelentkezni! További információ az alábbi linkeken: 

1. Közép-európai turizmus menedzser 

2. Bor- és gasztroturizmus menedzser 

Várunk minden érdeklődőt képzéseinken! 

U J KE PZE SEK Á FO ISKOLÁ N 

http://edutus.hu/cikk/klippalyazat/
http://edutus.hu/tartalmak/kozep_europia_turizmus_menedzser
http://edutus.hu/tartalmak/bor_es_gasztroturizmus_menedzser

