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Pályaválasztási Kiállítás
November 6-7-én az Edutus is részt vett a Komárom-Esztergom megyei Pályaválasztási Kiállításon, melyet idén a
tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban szerveztek meg. A főiskola standját sokan látogatták annak ellenére, hogy a
kiállítás fő célcsoportja a 8. osztályos korosztály volt.
A rendezvényre kivittük magunkkal a Lego robotokat is, melyek irányítását is kipróbálhatták a diákok, valamint
felhívtuk az érdeklődők figyelmét a jövő hétvégén megrendezendő FLL versenyre is, valamint a szakkörre, melyet az ő
korosztályuknak tart a főiskola, és sokan mondták, hogy majd a gimnázium után szeretnének hozzánk járni műszaki
képzésre.

Így tanulunk mi! szakmai konferencia
A Millenárison 2015. október 20-21-én az Így tanulunk mi! Szakmai konferencia keretében a diákok és a tanárok
megismerhették a Lego-robotok működését. Az első napon Palotai Péter első éves mechatronikai mérnök szakos
hallgatónk, a második nap folyamán pedig Szomolya Márk másod éves mechatronikai mérnök szakos hallgatónk volt
az érdeklődők segítségére. A robotok alapprogramozását is kipróbálhatták Nagyné Csóti Beáta segítségével. A 3
alapkonstrukciós robot mellett megtekinthették a WRO JHS kategóriában induló 1. helyezett csapat robotját, illetve
ennek a működését. A képzésekről a diákokkal, valamint a kísérő tanáraikkal Gajzágó Éva konzultált.
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Hírmorzsák
INTERNATIONAL DAY

TALENTUM KUPA

Gruber Tamás képviselte az Edutus
Főiskolást Dániában-Koldingban az
International Business Academy-n
képviselte
október
28-án
az
International Day eseményen.
A Főiskolán keresztül a VELUX
programmal jutott ki Dániába.
Ezúton is gratulálunk Neki és sok
sikert kívánunk a továbbiakban!

NEMZETKOZI DIAKOLIMPIA
Főiskolánk részt vett a Szentpétervári Állami
Közgazdaságtudományi Egyetem által október 2630.
között
megrendezett
Nemzetközi
Diákolimpián, melyen 44 felsőoktatási intézmény
több mint 350 hallgatója vett részt 15 szekcióban.
Főiskolánk és az egyetem megállapodott abban,
hogy a jövőbeni diák- és oktatócsere, valamint
közös
képzések,
kutatások
érdekében
együttműködési megállapodást fognak aláírni.
Az Edutus Főiskola kihasználva a lehetőséget,
bemutatkozó
látogatáson
felkereste
Magyarország
Szentpétervári
Konzulátusát is.

Az Edutus Főiskola október
24-25. között részt vett a
Bejárható
Magyarország-,
valamint
a
Sportolói
Programmal
a
Pátyon
megrendezett
Díjlovas
Utánpótlás Bajnokságon és
Talentum Kupa döntőn a
Bellandor Lovasközpontban.

KINAI SZAKMAI NAP
A
Nemzetgazdasági
Minisztérium
turisztikai
helyettes
államtitkársága október 22-én Kínai Szakmai Napot rendezett,
melyen részt vett az Edutus Főiskola rektora, Dr. Jandala Csilla is.
A programban előadások hangzottak el a kínai piaccal való
együttműködés sajátosságairól, illetve arról, hogy 2016-ban az
Utazás Kiállítás díszvendége Kína lesz.
Az eseményen mutatkozott be először a szakmának a Magyar
Turizmus Zrt. Pekingbe újonnan kinevezett képviselője, Kovácsics
Iván.

ITU TELECOM WORLD KONFERENCIA
WRO DONTO
November 6-7-én rendezték meg a WRO döntőjét
Katarban. Összesítésben a LE(t's)GORoboGo
csapata a 15. helyen végzett a Regular kategória
Junior High School korosztályában induló 88
csapat közül.

Gratulálunk
nekik
ehhez
a
kiváló
teljesítményhez!

Idén Budapesten, a Hungexpon rendezték meg a 150 éves múltra
visszatekintő
ITU
(Nemzetközi
Távközlési
Egyesület)
kongresszust. A 4 napos rendezvénysorozat ideje alatt közel 130
ország, több mint 4000 IT szakembere vett részt a konferencia
előadásain, workshopjain, illetve tekintette meg a kiállítást.
Az EDUTUS Főiskola három első éves Turizmus – vendéglátás
szakos hallgatója Al-Kerdieh Leila,
Csizmadia Dorottya, valamint
Szabó
Kristóf
is
közreműködhettek a rangos
nemzetközi
rendezvény
lebonyolításában.
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Felhívások!
PALYAZATI FELHIVAS

GAZDASAGI
CSUCSTALALKOZO

Főiskolánk pályázatot hirdet 2016
februárjában végzős hallgatók
részére.
A
pályázat
címe:
„Magyarország és a közép-európai
térség az Európai Unióban, az
Európai Unió világában”.
További részletek elérhetők itt.
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November
19-én
Gazdasági
Csúcstalálkozót szervezünk Tatabányán.
Helyszín: Megyeháza (2800 Tatabánya,
Fő tér 4. Nagy Tanácsterem)
Téma:
Szakképzés,
kereskedelemfejlesztés, pályázatok, érdekvédelem
További részletek itt.

Helyszín: A Vértes
Agórája
További információ
itt.
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