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-on is!

November 26-án sikeresen lezajlott a Hallgatói Önkormányzat és a
Turizmusos hallgatók által a Falk1 Rendezvényközpontban megszervezett
Gólyabál. A hangulat a 40-es évek gengszter korszakát idézte., mely a jó
alaphangulatot megteremtette.
A Bált Major Blanka HÖK elnök és Dr. Jandala Csilla rektor asszony
nyitotta meg, akik köszöntötték angolul is az Erasmusos hallgatókat, ezt
követően pedig a Gólyatáncot tekinthették meg a bálozók. Az előre
meghirdetett jelmezversenyt Dr. Jandala Csilla rektor asszony nyerte
meg, valamint kihirdettük a helyszíni szavazatokkal megnyerhető
Bálkirály és Bálkirálynő cím nyerteseit is.
Köszönjük támogatóinknak a tombola-felajánlásokat! Reméljük, hogy a
jövő évi gólyabál a mostani színvonalát meg tudja majd tartani, vagy akár
felül is múlja majd.
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Tudomány Ünnepe
November 19-20-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezvénysorozatot szerveztünk. 19-én
Tatabányán, 20-án azonban a budapesti tagozaton is előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők.
A rendezvényt Bereznai Csaba Tatabánya alpolgármestere, Dr. Jandala Csilla az Edutus Főiskola rektora,
valamint Valenta László az Edutus Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. A megnyitót követően a „Harsányi
István Hallgató Díj” került átadásra, melyet Dr. Sváb Péter az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ elnöke
adott át Török Lilla Boglárka hallgatónak. Ezt követően került sor a Plenáris szekcióra, mely alapvetően két
nagy témakör köré épült fel, ez a „fény éve” valamint a Lego robot oktatás a főiskolán. A plenáris szekciót
követően délután a Jelen&Jövő szekció előadásaival folytatódott a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat.
A Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat pénteken az Edutus Főiskola első Műszaki Tudományos Diákköri
Konferencia előadásaival folytatódott, melynek keretében három tehetséges végzős mechatronikai mérnök
hallgató, Vajas Levente, Jeljeli Leila és Molnár Gábor tartott színvonalas előadást. A pénteki nap a
továbbiakban a Műszaki Szekció előadásaival folytatódott. A műszaki szekció előadásait követően, a
TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV-0007 Kutatás-fejlesztési projektek definiálása a lézertechnológia területén
(nemzetközi) kutatói teamek közreműködésével a Széchenyi István Egyetem bázisán megnevezésű projekt
Edutus Főiskola belső Záró konferenciáját tartottuk.
A rendezvénysorozat keretében november 20-án az Edutus Főiskola Budapesti Tagozatán workshopot
szervezett a Turizmus Tanszék, melynek keretében a Magyar Turizmus Zrt.-vel fennálló stratégiai
együttműködés keretében a turisztikai kutatásokra helyeződött a hangsúly. A Magyar Turizmus Zrt.-t a
Kutatási Iroda vezetője, Halassy Emőke képviselte.
A workshopon dr. Jandala Csilla, a Főiskola rektorának vezetésével áttekintették a Turizmus Tanszékén
eddig végzett, illetve jelenleg folyó kutatásokat, és meghatározták azokat a kutatásokat, melyek
illeszkednek a Magyar Turizmus Zrt. által kijelölt irányokhoz. A résztvevők megállapodtak abban is, hogy a
jövőben rendszeressé teszik a hasonló összejöveteleket.
Tovább a teljes cikkre!

Gazdasági Csúcstalálkozó Tatabányán
November 19-én részt vettünk a 15. Gazdasági Csúcstalálkozón Tatabányán, melyet a KKVHáz szervezett.
Az esemény fő témája a pályáztatás és a szakemberképzés helyzete volt. Bartók István, a Főiskola volt
rektora jó és rossz példáról egyaránt beszámolt. Elmondta, hogy a nálunk tanulók egyik találmányához
például 50 millió forintos tőke kellett volna, ám egy korábban érdeklődő magyar cég végül visszalépett. A
találmány és a majdani haszon így az Egyesült Államokban kötött ki. A hallgatók, főleg a levelezősök, jó
része kkv-kból jön, vagyis sokkal több a munka- és élettapasztalatuk, mint azoknak, akik csak az
iskolapadban ülnek.
Tovább a teljes cikkre!
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Stratégiai Együttműködés
Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a mai napon november 16-án az Edutus Főiskola rektora,
Dr. Jandala Csilla és a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) elnöke dr. Erdei Bálint. Megállapodás
tárgyát képezik az alábbiak:
1. Szakmai gyakorlat, diákmunka
2. Közös kutatómunka
3. Képzés, továbbképzés
4. Szponzoráció, közös konferenciák, rendezvények
5. Marketing tevékenység
Reméljük sikeres lesz az együttműködés!

FLL verseny
November 14-én rendeztük meg az FLL verseny döntőjét A Vértes Agórájában. Az FLL verseny
megszervezésére az Edutus Főiskola – a győri Mobilis-szal közösen – 2015 tavaszán nyerte el a jogot. A
főiskola és partnere egy franchise szerződést kötött az FLL verseny Közé-Európai szervezőjével, a Hands on
Technology-val (HoT).
A verseny bírói feladataiban sok kollégánk is segítséget nyújtott. A rendezvényen két külön programot is
biztosítottunk a látogatók számára; egy LEGO játszószobát, illetve a „Hulladékból hasznosat” játékot. Az
előbbinél egy oktató kollégánk, az utóbbinál pedig hallgatóink segédkeztek. Kiegészítő program volt
emellett az egyik hallgatónk drón bemutatója is.
A rendezvény alatt lehetőség nyílt az NI-jal és a HoT-tal is egy-egy megbeszélés lefolytatására. Itt beszéltünk
a WRO-ról, a következő FLL-ről, illetve a versenyek további fejlesztési lehetőségeiről is.
A résztvevő csapatok közül végül 1 csapat juthatott tovább. Az első három helyezést az alábbi csapatok
érték el:
1. roboGO
2. Árpádrone
3. LCGClub
Gratulálunk minden résztvevőnek és további jó programozást, jó versenyzést kívánunk mindenkinek!
Tovább a teljes cikkre!
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Hírmorzsák
EZUSTEREM A KOREAI
GRAND PRIX-EN

WRO ADVANCED
ROBOTICS CHALLANGE

November 29-én sportnagykövetünk, Csernoviczki Éva
ezüstérmet szerzett a koreai
Grand
Prix-en.

2016 áprilisában először kerül
megrendezésre
felsőoktatási
hallgatók körében a WRO Advanced
Robotics Challenge magyarországi
regionális fordulója, a National
Instruments Virtuális Műszerezésért
Alapítvány és az Edutus Főiskola
közös szervezésében.

JUDO MAGYAR EGYETEMI-FOISKOLAI
ORSZAGOS BAJNOKSAG
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Rekord létszám az Edutus Főiskola által
szponzorált november 29-én megrendezett
JUDO Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos
Bajnokságon! 16 felsőoktatási intézmény 220
hallgatója küzdött meg idén a judo sportág
egyetemi bajnoka címért Budapesten.

EV EGYETEMI SPORTOLOJA - 2015
A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség november 19-én
megtartotta az „Év egyetemi sportolója - 2015” díjátadó ünnepségét.
Sportolói Programunk hallgatói közül díjazottak:
Universiade aranyérmes vízilabda csapat tagjai:
- Bátori Bence,
- Bisztritsányi Dávid,
- Jansik Szilárd,
- Kovács Gábor.
A milánói Kajak-kenu Világbajnokság aranyérmes egyetemista sportolói:
- Tótka Sándor,
- Szabó Gabriella.
Gratulálunk minden díjazottnak!

Áldott
Karácsonyi Ünnepeket
kívánunk mindenkinek!
Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket

-on,

-en, és honlapunkon! Észrevételedet email címünkön jelezheted!

