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2015. szeptember 25-én, immáron második alkalommal rendeztük meg a
Turizmus Alumni találkozót. A megnyitó beszédeket Dr. Jandala Csilla rektora,
valamint Glázer Tamás a Magyar Turizmus Zrt. turisztikai vezérigazgatóhelyettese tartották. Ezután a játéké volt a főszerep, majd a vacsora
következett és a bor-, valamint almalékóstolás. A vacsora után néhány
hallgatónk vitt egy kis színt a rendezvénybe, a Madagaszkár című animációs film
legnagyobb slágerére táncoltak. A kóstoltatókon kívül jelen volt még az
eseményen a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferencia
Központ két képviselője is, szakmai kapcsolat kiépítési lehetőségek céljából volt
és jelenlegi hallgatóinkkal.
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Együttműködés a Sanmina SCI-al

2015. szeptember 25-én, a Kutatók éjszakája című
rendezvényünk megnyitóján a Sanmina – SCI Magyarország Kftvel stratégiai együttműködési keret-megállapodást és ösztöndíj
támogatási szerződést kötöttünk.
Jelen stratégiai együttműködési keret-megállapodás aláírásával
a Sanmina – SCI Kft. és az Edutus Főiskola hosszú távú
együttműködési szándékukat fejezik ki, amely aktívan
hozzájárul a cég, és ezáltal a térség fejlődéséhez is. Az ösztöndíj
támogatási szerződéssel a két szervezet célja, hogy az Edutus
Főiskolán 6 fő műszaki képzésen tanuló jelenlegi vagy leendő
hallgató részére az elméleti tudás mellett gyakorlati
elhelyezkedési lehetőséget ajánljanak fel.
A két intézmény közötti együttműködést Dr. Hoffmann Károly, a
Sanmina – SCI Kft. vezérigazgatója és Valenta László az Edutus
Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója írta alá.

Bízunk benne, hogy a jövőben eredményes lesz a két szervezet
együttműködése!

Kutatók Éjszakája
2015. szeptember 25-én tatabányai campusunkon a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási és Közhasznú Nonprofit Kft.
stratégiai partnerünkkel közösen megrendeztük a Kutatók éjszakáját. A rendezvénynek a rossz idő ellenére is nagy
sikere volt, sok érdeklődőt köszönthettünk az iskola falai között.
Az érdeklődők megnézhették, Hogyan működik egy régi „fényképezőgép”, és modellt is állhattak, illetve ülhettek
hozzá, valamint megnézhették és kipróbálhatták a Lego robotokat, bemehetek a Mérőlaborba, valamint kísérleteket
hajtottak végre a fényforrásokkal.
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Fiatalok Európája

Az Edutus Főiskola egyedüli felsőoktatási intézményként vett részt kiállítóként szeptember 29-én, Tatabányán, a Vértes
Agorájában megrendezett Fiatalok Európája rendezvényen.
Standunkat megtisztelte látogatásával Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár úr is, valamint nagyon sok
fiatalt vonzottunk oda a Lego robottal és Zöldikével.

Megvannak az új demonstrátorok
Megválasztották az Edutus Főiskola demonstrátorait a 2015-2016-os tanévre. Gratulálunk a pályázóknak és sikeres
munkát kívánunk nekik!
Tatabánya:

Budapest:

Radvánszki Gergő

KMA Tanszék

Tiringer Dóra

NYK Tanszék

Molnár Barbara

KEM Tanszék

Szabó Melinda

TUR Tanszék

Záhoczky Zita

NYK Tanszék

Dúzs Bernadett

TUR Tanszék

30. Spar Maraton
Október 11-én rendezték meg a 30. SPAR
Maratont Budapesten, amelyen az Edutus
csapata is részt vett, melynek tagjai: Elekes
Szilveszter, Szalai Tamás, Tóth Dávid, Szabó
Gabriella. A csapat minden tagja sportolói
programunk hallgatója, és futásukkal az Edutus
Főiskola a Hospice Alapítványt támogatta.
Köszönjük és gratulálunk, hogy részesei voltak
az ország legnagyobb szabadidősportrendezvényének!
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Programajánló

EY HUNGARY CAREERS
Kíváncsi vagy mivel foglalkoznak a könyvvizsgálók, hogyan telik egyBIG 4-os auditor munkanapja?
Regisztrálj az EY Audit Szemináriumára, ahol megismerheted munkatársainkat, és betekintést nyerhetsz
a könyvvizsgálat világába.

Kipróbálhatod magad néhány izgalmas csoportos feladat megoldása során, a
program végén pedig vendégül látunk egy kötetlen beszélgetésre egy pohár
ital mellett.
Időpont: 2015. november 12. csütörtök 12:00-18:00
Helyszín: EY Irodaház (1132 Budapest, Váci út 20.)
További információ: itt.

TALENTUM KUPA
Az Edutus Főiskola támogatásával a hosszú hétvégén
(október 24-25.) Pátyon rendezik meg a Díjlovas
Utánpótlás Bajnokságot és Talentum Kupa döntőt a
Bellandor
Lovasközpontban.
A
helyszínre
kitelepülünk a Bejárható Magyarország Program és a
Sportolói Program
népszerűsítésére.

TUDOMANY UNNEPE
Az Edutus Főiskolán ebben a tanévben
is megrendezzük a
Tudomány
Ünnepét, melynek fő témája „A
tudomány evolúciója: a valós és a
virtuális világok”.
Időpont:

2015. november 19-20.

Helyszín:

November 19. - Tatabánya
November 20. - Budapest

Szeretettel várunk
minden kedves
érdeklődőt!

(Falk1 Rendezvényközpont)
Tervezett program: itt.

FLL VERSENY
Az FLL célja, hogy a gyerekek és a fiatalok:
o élvezzék a tudományos- technológiai feladatokat,
o megtanuljanak csapatban dolgozni,
o ösztönözve legyenek a komplex feladatok kreatív
megoldására.

Az FLL alapja egy jó hangulatú környezetben lebonyolított robot verseny, ahol a gyerekek és a fiatalok
trükkös "küldetést" oldanak meg egy robot segítségével. A csoportok egy adott témában kutatnak,
programokat terveznek, és tesztelik az önállóan működő robotot a megoldáshoz. A csapatok
megtapasztalhatják a valós termékfejlesztési folyamat minden egyes lépését: egy probléma megoldása
egy bizonyos idő alatt, elégtelen mennyiségű erőforrással, ismeretlen versenytársakkal.
Időpont: 2015. november 14.
További információ itt.
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Felhívások!

ALLASLEHETOSEG!
Online marketinges vagy? Állást keresel? Itt a
tökéletes alkalom! Az RTB House Hungary a magyar
piacon az elmúlt két évben jelentős piaci szereplővé
vált számos ügyféllel az e-kereskedelmi szektorból. Az
ügyfelek még hatékonyabb kiszolgálása érdekében
most Ügyfélkapcsolati munkatársat keresnek a
csapatba!
Jelentkezz te is! További információ itt.

Impresszum
Szerkesztőség és kiadó:
Edutus Főiskola
Elérhetőség:
www.edutus.hu
E-mail:
marketing@edutus.hu

HIRDESS ITT!
Amennyiben tudsz jelenlegi munkahelyeden üres, betöltésre váró
állást, azt nálunk is meghirdetheted.

Kérünk küldd el a felhívást
a marketing@edutus.hu
email címre, mi pedig
megosztjuk itt, illetve
facebook oldalainkon.

Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket

-on,

-en, és honlapunkon! Észrevételedet email címünkön jelezheted!

