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EDUTUS HÍRLEVÉL 

    Csatlakozzon hozzánk a  

-on is! 
 

 

Tisztelt Partnereink! 

Örömünkre szolgál, hogy az Önök számára is elküldhetjük Edutus Hírlevelünket. 

Ebben az elektronikus formában, havi rendszerességgel megjelenő újságban 

szeretnénk Önöknek bemutatni Főiskolánk eseményeit, hirdetéseit, történéseit, 

meghívni Önöket rendezvényeinkre, illetve azokra, melyeken mi is résztvevőként 

vagyunk jelen. 

A Főiskola hasonló jellegű hírlevelet készít diákjainak, valamint a már végzett, 

Alumnis hallgatóknak, így amennyiben arra igényt tartanak, van lehetőségük ebben 

Önöknek is gyakornoki hirdetést, vagy egyéb, a diákjaink számára fontos felhívást 

elhelyezni, reméljük élni fognak ezzel a lehetőséggel. 

Bízunk benne, hogy érdekesnek találják hírlevelünket és örömmel fogják olvasni. 

Köszönjük, hogy partnereink között tudhatjuk Önöket, reméljük, hogy 

együttműködésünk a jövőben is sikeres lesz! 

Csatlakozzon az  

„Edutus”-hoz  

 

a -on!                 

2015. szeptember 

https://www.facebook.com/edutus.hu?fref=ts
https://www.facebook.com/edutus.hu?fref=ts
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EDUTUS HÍRLEVÉL 

Évnyitó ünnepségek a Főiskolán 

2015. augusztus 31-én budapesti és tatabányai campusainkon is megtartottuk évnyitó ünnepségeinket. Ebben a 

tanévben 226 diák kezdte meg az évet, akik között Budapesten és Tatabányán összesen 49 új Edutusos diákot 

köszönthettünk. Tatabányán a délelőtt folyamán köszöntötték a hallgatókat, ahol az ünnepséget megtisztelte 

jelenlétével Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Valenta László, az Edutus 

Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója is. A budapesti ünnepséget délután tartották a Villányi úton, ahol dr. Szaniszló 

Gábor, a budapesti tagozat vezetője köszöntötte a megjelenteket és látta el őket útravaló gondolatokkal. 

Minden régi és új hallgatónknak egyaránt eredményes és élményekben gazdag tanévet kívánunk! 

Tatabánya 

Budapest 



Gyarapodik a Collegium Talentum 

Idén immár ötödik alkalommal kapnak lehetőséget a határon túli mesteri, valamint doktori 

képzésben résztvevő fiatalok, hogy bekapcsolódjanak az oktatói-kutatói utánpótlást célzó 

tehetséggondozó munkába és tagjai legyenek a Collegium Talentumnak.  

A 85 jelentkezőből a nemzetpolitikai stratégia prioritásainak figyelembevételével és a benyújtott 

írásbeli anyagok, valamint a július 3-án és 4-én lezajlott szóbeli meghallgatások után 34 pályázó 

nyert felvételt. 

A felvettek közül 28 hallgató erdélyi, Kárpátaljáról három, a Felvidékről kettő, a Délvidékről egy pályázó került be a 

Collegium Talentum támogatottjai közé. A jelentkezők többsége a természettudományok és a műszaki tudományok 

területéről pályázott. A felvettek közül 9 fiatal képviseli az előbbi, 8 az utóbbi tudományágat. A 

társadalomtudományok és a bölcsészettudományok területén 5-5 fővel gazdagodott a kollégisták száma. 

A 34 külhoni fiatal 2015 szeptemberében kezdi meg az Edutus Főiskola keretén belül a hat féléves fejlesztő, elitképző 

programot, melyet a szakmai előrehaladásban segítő tutorok kiválasztása és a féléves egyéni munkatervek 

összeállítása és elfogadása után, október 17-én a Magyarság Házában kezdenek meg hivatalosan, és ekkor teszik majd 

le az ünnepélyes esküt is. 

Sok sikert kívánunk nekik! 
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EDUTUS HÍRLEVÉL 

FLL verseny 

Az Edutus Főiskola 2015 tavaszán elnyerte a jogot a FIRST® LEGO® League (FLL) 

verseny regionális fordulójának megszervezésére, melynek keretében az általános- és 

középiskolás gyerekek és fiatalok sportos versenykörnyezetben ismerhetik meg a 

tudományt és a technológiát. 

Az FLL célja, hogy a gyerekek és a fiatalok: 

 élvezzék a tudományos-technológiai feladatokat  

 megtanuljanak csapatban dolgozni 

 ösztönözve legyenek a komplex feladatok kreatív megoldására. 

Az FLL alapja egy jó hangulatú környezetben lebonyolított robot verseny, ahol a gyerekeknek és a fiataloknak trükkös 

„küldetést” kell megoldaniuk egy robot segítségével. A gyerekek csoportjainak egy adott témában kell kutatniuk, 

programokat kell tervezniük, és tesztelniük kell egy önállóan működő robotot a küldetés megoldásához.  

Az FLL regionális fordulójának megszervezésében a főiskola partnere a győri Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft – a 

Mobilis, a felfedezések háza üzemeltetője.  

Regisztrációs határidő: 2015. október 11.  

Jelentkezni 3-10 fős csapatokkal, 10-16 éves kor között lehet. 

A tatabányai regionális forduló időpontja: 2015. november 14. 

A részvétellel, regisztrációval kapcsolatban Nagyné Csóti Bea ad további tájékoztatást az fll@edutus.hu e-mail címen! 

A tatabányai regionális fordulóval kapcsolatban további információ érhető el az alábbi címeken: 

Web: http://www.first-lego-league.org/en/ 

Facebook: FLL Edutus 

http://www.first-lego-league.org/en/
https://www.facebook.com/pages/FLL-Edutus/1853340224890107?fref=photo
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EDUTUS HÍRLEVÉL 

Fizikus gyakorlat az Edutuson 

Ismerkedés a majki Bányászati Múzeummal 

A tatabányai Edutus Főiskola Műszaki intézetének tanárai, ismerkedő látogatást tettek a majki Bányászati Múzeumban, 

mely alkalommal azokat a lehetőségeket keresték, ahol kapcsolódni tudnak az iskola által kínált képzésekhez.  

Valenta László koordinációs igazgató a közel háromórás idegenvezetés végén rendkívül elismerően nyilatkozott a 

múzeumban látható gyűjteményről. Véleménye 

szerint a helyszín alkalmas számos szak és 

képzés -mechatronikai mérnök, műszaki 

menedzser, turizmus és vendéglátás- gyakorlati 

óráinak megtartására, valamint akár 

inspirációul is szolgálhat a hallgatók 

diplomamunkájához is. 

A látogatást követően körvonalazódott egy 

hosszabb távú együttműködés az iskola és a 

múzeum között, mely része lehet a múzeum 

közelgő fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatnak 

is. 

A Szegedi Egyetem 

és az Edutus 

Főiskola idén 

tavasszal aláírt 

Együttműködési 

Megállapodásának 

keretében először a 

Szegedi Egyetem 

Természettudományi és Informatikai Karán működő 

Fizikus Tanszékcsoport és az Edutus Főiskola Műszaki 

Intézete között alakítanak ki tudományos 

együttműködést a lézerek és azok alkalmazásainak 

területén. 

Az együttműködés nem csak arról szól, hogy tudományos 

kutatásokat hajtanak végre közösen, hanem az 

oktatásban létrehozható szinergiákról is. Az elméleti 

tananyagot Szegeden szerzik meg a hallgatók, míg az 

Edutus Főiskolán üzemeltetett ipari lézerek, illetve az 

üzemeltetésükben és ipari alkalmazásukban megszerzett 

tapasztalat biztosítja a gyakorlati tudás megszerzését. 

Ennek megalapozásaként három szegedi hallgató töltötte 

két hetes nyári gyakorlatát főiskolánkon.  

A hallgatók sikeres gyakorlatuk után lehetőséget kaptak 

arra, hogy a következő szemeszter alatti 

projektfeladatukat is a tatabányai eszközparkhoz kössék. 

Idén ősszel is megrendezik a Kutatók Éjszakáját, 

melyben Főiskolánk is részt vesz. A rendezvény keretén 

belül lehetőségetek nyílik majd megnézni, hogyan lehet 

lézerrel kivágni egy napórát, építhettek Lego robotot, 

megtekinthetitek a Passzív Házat, majd éjszaka közösen 

nézzük majd a csillagokat. 

A rendezvény időpontja 2015. szeptember 25. 

Bővebb információ facebook oldalunkon!  

Kutatók éjszakája 

https://www.facebook.com/edutus.hu?fref=ts
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Hírmorzsák 

EDUTUS BLOG 

Elindult az Edutus blog, ahol könnyed, 

szórakoztató és hasznos tartalmakat 

találtok. 

Figyeljétek posztjainkat, és ajánljátok 

ismerőseiteknek is!  

A blog elérhető itt. 

Jó böngészést! 

NIDAYS 2015 
Az NIDays 2015 a National Instruments legrangosabb konferenciája Magyarországon, amelyet 

kifejezetten azon mérnökök, oktatók és kutatók számára rendeznek, akik szeretnék nyomon 

követni a legújabb ipari trendeket és szívesen értesülnek a piac újdonságairól. 

A rendezvény keretében az ipar, illetve a tudományos élet kiemelkedő szereplői mutatják be 

legsikeresebb alkalmazásaikat, amelyeket grafikus rendszertervezési eszközök segítségével 

valósítottak meg.  

Varga Zoltán az Edutus Főiskola Műszaki Intézetének oktatója az NIDays 2015 konferencia keretében 

16.30 órától tart előadást a Passzív Ház kapcsán felépített „Monitorozó-minősítő Alkalmazás Real-

time Információ- és Adatgyűjtéssel Napkollektorra, Napelemre” (MARIANN) nevű mérőrendszerrel. 

A rendezvény ideje: 2015. október 7., 8:30-17:15  

A rendezvény helyszíne: Aquaworld Resort Budapest 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

Regisztráció itt. 

Bővebb információ itt. 

Az Edutus Főiskola TB ügyintéző tanfolyamot indít regisztrált álláskeresők 

számára. 

A tanfolyam ideje: 2015.október 12. -  2015. november 20., heti 30 óra 

A tanfolyam helye: Budapest, Falk1 Rendezvényközpont, 1055 Bp. Falk Miksa u. 1. 

Jelentkezni a www.jokepzes.hu-n a tanfolyam kezdetéig. 

TB U GYINTE ZO  TANFOLYAM 

http://edutus.blog.hu/
http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/3002471/site/nie/country/hu/lang/hu
http://hungary.ni.com/nidays?espuid=CNATL000008205369&cid=Direct_Marketing-701i0000001KbgBAAS-Hungary-em95211
http://jokepzes.hu/hu/kepzok/EDUTUS-Foiskola/116


EDUTUS HÍRLEVÉL 

Szerkesztőség és kiadó: 

Edutus Főiskola 

Elérhetőség: 

www.edutus.hu 

E-mail: 

marketing@edutus.hu 

Impresszum 
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Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket    

-on,  -en, és honlapunkon!  

Észrevételedet email címünkön jelezheted! 

Aktuális eredmények 

Sportnagykövetünk Csernoviczki Éva hetedik lett az asztanai világbaj-

nokságon, aki így is megerősítette olimpiai kvalifikációs pozícióját.  

Gratulálunk! 

Gratulálunk Sportnagykövet hallgatónknak Szabó Gabriellának a milánói világ-

bajnokságon elért arany, valamint ezüst érméhez és egyben az olimpiai kvóta 

megszerzéséhez!  

Dr. Borbás Lajos, c. egyetemi tanár elnyerte a 2015. 

évi Botka Imre díjat A rétegbevonatos optikai feszült-

ségvizsgálat elméletének továbbfejlesztéséért és a 

száloptikás mini polariszkóp megalkotásáért, mely-

hez ezúton is gratulálunk! 

https://www.facebook.com/pages/%C3%89va-Csernoviczki/107534142685956

