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    Csatlakozz hozzánk  
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2016. április 

III. Péch Antal Szakmai Nap 

Április 1-jén rendezték a III. Péch Antal Szakmai 
Napot Tatabányán, ahol az elektronika, a gépészet 
és a mechatronika világában lehetett kalandozni. 
Az esemény fővédnöke Turainé John Katalin volt, 
Főiskolánk oktatója, Nagyné Csóti Beáta pedig 
előadást is tartott. 
 

Tovább a teljes cikkre! 
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Megállapodás a Földművelésügyi Minisztériummal 

Az Edutus Főiskola 2016 márciusában stratégiai partnerségi 
megállapodást kötött a Földművelésügyi Minisztériummal. 
Az együttműködés alapját az Edutus Főiskola által a Bejárható 
Magyarország Programhoz kötődően megvalósítandó oktatási- képzési 
fejlesztéseknek a környezet- és természetfejlesztési koncepciókba 
történő integrálása jelenti. 

Tovább a teljes cikkre! 

Főiskolai siker! 

Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért 
Díjra beadott Alternatív Partnerépítési 
gyakorlatok - szélesebb kitekintés a világra 
- befogadóbb ifjúság "c" pályázat a III. 
kategóriában az I. helyezést érte el. 
Gratulálunk Pongrácz Mártának! 
 

Tovább a teljes cikkre! 

https://www.facebook.com/edutus.hu/?fref=ts
http://www.edutus.hu/cikk/iii_pech_antal_szakmai_nap/
http://edutus.hu/cikk/megallapodas/
http://edutus.hu/cikk/siker/
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FELVE TELI HATA RIDŐ K 

Ezeket a határidőket ne feledjétek el a felvételi eljárás 
során: 
 Június 28.: Általános hiánypótlási tájékoztatás és 

hiánypótlásra felszólítás megküldése - a besorolási 
döntést megelőző 28. napig. 

 Július 12.: A felvételi kérelem benyújtását követően 
megszerzett dokumentumok (pl.: felsőfokú oklevél 
másolata) benyújtásának, továbbá az egyszeri 
sorrendmódosítás határideje 

 Július 18.: 2016-ban külföldi középiskolában érettségi bizonyítványt vagy külföldi felsőoktatási 
intézményben felsőfokú oklevelet szerzett jelentkezők dokumentum benyújtási határideje. 

 Július 26.: Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése. 
Bővebb információ itt! 

Miért válassz minket? 

Akár egyéni igényekhez igazított, 
folyamatos oktatás  
  
2012. szeptember 1-jétől bevezettük oktatási 
rendszerünkbe a webináriumot, egy új oktatásmódszertant és -technikát, mellyel a hatékonyságnövelésen 
túl versenyelőnyt szerzünk a nappali és levelező munkarendű képzések piacán egyaránt, jelentősen 
előrelépünk az online tanulás irányába, és egyúttal hozzájárulunk az intézményünkben, folyamatban lévő, a 
kor kívánalmainak megfelelő tananyag-fejlesztésekhez is.  
A webináriumi technológiának célja, hogy lehetőséget adjon a videokonferencia rendszeren (Microsoft 
Skype Vállalati verzió) keresztüli távoli oktatásra is, ezzel segítve az órán megjelenni nem tudó hallgatókat a 
felkészülésben.  
A digitalizált előadásokat az edutus.coospace.hu oldalon keresztül, felhasználói azonosító és jelszó 
megadása után lehetséges megtekinteni. 
  

Miért jó a webinárium a hallgatónak?  
  
 on-line megnézheti az előadást, ha nem tud jelen lenni az órán 
 bármikor visszanézheti az előadást, ha vizsgára, számonkérésre készül vagy ellenőrzésképp, ha 

valamit nem ért, valamit nem jól írt le órán 
 otthonról csatlakozhat a tanórákhoz, ami idő és utazási költséget csökkent (A távolról való 

bekapcsolódáshoz a számítógépen telepített hangeszköz (mikrofon) szükséges) 
 a számítógépes környezetben fejlődik a napjainkban elengedhetetlen digitális írástudása, hiszen új 

szoftver használatát tanulja meg, és modern online feladatokat kap 
 jelen digitális társadalomban fontos megtanulni a webinárium adta online együttműködés formáját, 

amelynek tapasztalatait a munkaerőpiacon kamatoztathatja 
 a külföldön már elterjedt, Magyarországon még gyerekcipőben járó modern digitális környezetben 

történő tanulás, amit az Edutus Főiskola kínál a hallgatóknak, felkészíti a külföldi oktatási 
intézményben történő továbbtanulásra, az Erasmus tanulmányokban részt vevő hallgatóink 
interaktív otthonról történő képzésére, felzárkóztatására, továbbá egy külföldi munkamorál és 
modern munkakörnyezet megismerésére.  

 
Bővebb információ itt! 

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2016A/1_menetrend/11_teendok_hataridok
http://www.webinarium.edutus.hu/
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IFT Szakmai Tájékoztatás 

Március 9-én az Edutus Főiskola "A" épület, nagyelőadójában tartottunk szakmai tájékoztatót az Edutus 
Főiskola Intézményfejlesztési Tervének 2016-2020 ismertetéséről . 

Tovább a teljes cikkre! 

Szerződéskötés tatabányai fejlesztésekre 

Orbán Viktor Miniszterelnök Úrral számos fejlesztésről sikerült megállapodnia Tatabánya vezetésének 
március 22-én a Modern Városok Program keretében. 10-11 fontos pontról tárgyaltak és kötöttek végül 
szerződést, melyek között szerepel egy államilag finanszírozott felsőfokú műszaki képzés beindítása is. 
 

Tovább a teljes cikkre! 

Március 17-én a budapesti Bo33 Hotelben üzleti fórumon vett részt egy 18 tagú mianmari delegáció. A 
turizmus szekció második részében dr. Jandala Csilla, az Edutus Főiskola rektora mutatta be a mianmari 
küldöttségnek az oktatásban rejlő együttműködési lehetőségeket. 
 

Tovább a teljes cikkre! 

Üzleti Fórumon vett részt Rektorunk 

http://edutus.hu/cikk/ift_szakmai_tajekoztatas/
http://edutus.hu/cikk/ift_szakmai_tajekoztatas/
http://edutus.hu/cikk/modern_varosok_program/
http://www.turizmusonline.hu/cikk/az_orszag__ahol_ot_ev_alatt_meghatszoroztak_a_turistak_szamat
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Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket    -on,   

-en, és honlapunkon! Észrevételedet email címünkön jelezheted! 

Sporthírek 

Programajánló 

WRŐ REGIŐNA LIS FŐRDULŐ  

Lezárult a WRO Magyarországi Nemzeti 
Fordulójára a nevezés. Összesen 44 csapat 
adta le a jelentkezését 14 városból.  
 
Június 3-4-én tartjuk a WRO magyarországi nemzeti fordulóját. 
Helyszín: Tatabánya, A Vértes Agórája, Szent Borbála tér 1. 
 
A győztes csapat részt vehet a 2016 novemberében Indiában 
megrendezésre kerülő olimpiai döntőn! 

További részletek! 

GERECSE 50 

Április 16-án rendezik meg 35. alkalommal az idei Gerecse50 túrát. 
Indulás: 6.00-8.30 között 
Táv: 49 027 m Szintemelkedés: 1513,6 m 
Szintidő: 12 óra 
 

Gyere velünk, csatlakozz az Edutus csapatához! 
További információ itt! 

HALLGATŐ I SPŐRTSIKER 

Bátori Bence, Főiskolánk sportolója 
március 11-én a Magyar Egyetemi-
Főiskolai Sportszövetség közgyűlésén 
kapta meg a "magyar egyetemi-főiskolai 
sport szervezéséért" című hallgatói díjat, 
melyhez ezúton is gratulálunk! 

XXI. NEMZETKŐ ZI HE T 

Az Edutus Főiskolán az évek óta tartó hagyományoknak megfelelően 
idén 2016. április 10-15. között  rendezzük a XXI. Nemzetközi Hetet, 
melynek idén a Budapesti Campus ad otthont.  
 
Az előadásokra az Edutus Házban kerül sor (1055 Budapest Falk Miksa u. 
1.), melyre ezúton hívjuk és szeretettel várjuk az érdeklődőket!  

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAAA7lND4BkAWGP9wo9s9VuSdfq7U8m50N_qs&authType=NAME_SEARCH&authToken=MsID&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A249902142%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A14
https://www.facebook.com/edutus.hu?fref=ts
https://www.facebook.com/WROHungary/?fref=nf
http://edutus.hu/cikk/gerecse50_es_az_edutus/
http://www.gerecse50.hu/

