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Január 08-án Dr. Palkovics László,
felsőoktatásért felelős államtitkár,
Tatabánya polgármestere, Schmidt
Csaba és dr. Gál András Levente, a
Magyar Közigazgatási és Kutató
Intézet Alapítvány kuratóriumi
elnöke tett látogatást az Edutus
Főiskolán. A találkozón részt vett
természetesen főiskolánk rektora,
Dr. Jandala Csilla és Valenta László
az Edutus Nonprofit Közhasznú
Zrt. vezérigazgatója is.
A
találkozó
alkalmával
a
résztvevők célként tűzték ki, hogy
államilag finanszírozott mérnök
képzés
induljon
2017-ben
Tatabányán. A képzést a város és
megye vállalataival összefogva,
duális
rendszerben,
azaz
gyakorlatorientált keretek között
tervezik.
Tovább a teljes cikkre!

TOP 50 legbefolyásosabb ember a turizmusban
„Rendíthetetlen

energiákkal

dolgozik intézményének hazai és
nemzetközi elismeréséért, miközben a
szakmai
lobbi
tevékenységre,
kutatásokban, konferenciákon való
részvételre is szakít időt.”- írja a
Turizmus Kft. az „Az év 50
legbefolyásosabb személye a magyar
turizmusban” kiadványában.
Ezúton is gratulálunk Dr. Jandala
Csillának, a főiskola rektorának az
elismeréshez.
Tovább a teljes cikkre!
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Edutus az Educatio Kiállításon

2016-ban is kint voltunk az EDUCATIO kiállításon január 21-23. között, ahol
idén nagy meglepetéssel vártuk az érdeklődőket. A Magyar Suzuki Zrt.-vel
együttműködve ugyanis közös standdal jelentünk meg, és jóvoltukból egy
bemutató autót is megcsodálhattak az oda látogatók, ami nem volt más,
mint egy Suzuki Vitara.
Örültünk,
hogy
sok
érdeklődővel találkozhattunk,
reméljük minden kérdésre
választ kaptak, akik ellátogattak
hozzánk és szeptembertől sok
új diákot köszönthetünk majd
közülük!
Tovább a teljes cikkre!

Nyílt Napok az Edutuson
Sikeresen megtartottuk idei nyílt napjainkat a tatabányai és a budapesti campusainkon is. Januárban 13-14én, februárban pedig 03-04-én. Mind a négy alkalommal nagy létszámú résztvevő jelent meg az
eseményeken, sok kérdést tettek fel oktatóinknak a különféle szakokról és képzésekről. Tatabányán a
laboratóriumok, valamint a Passzív Ház megtekintése is nagy érdeklődésre tett szert.
Reméljük a következő tanévben sokakat köszönthetünk majd diákjaink között!

Budapest

Tatabánya

EDUTUS HÍRLEVÉL
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SSC Tájékoztató rendezvény

Az Edutus Főiskola január 28-án bejelentette, hogy az SSC Heroes szakmai együttműködésével
márciusban elindítja első Shared Services képzését. A bemutató rendezvényen a résztvevők
megismerkedhettek a szolgáltatóközpontok szektorában rejlő lehetőségekkel.
Beszédet mondott Bruckner László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szak- és Felnőttképzési
Szabályozási Főosztály főosztályvezetője, amelyből kiderült, hogy a kormány törekvései a szakképzés
átalakításával kapcsolatban is összhangban állnak az SSC szektor igényeivel.
Balázsik Péter, az SSC Heroes alapítója a szektort bemutató előadásában elmondta, hogy a szektor
kiemelkedő karrierlehetőségeket nyújt a fiatal és nyelveket beszélő munkavállalóknak.
A rendezvény záró előadója Dr. Szaniszló Gábor, az Edutus Főiskola felnőttképzési igazgatója volt, aki
ismertette, hogy idén 3 képzést indít el a főiskola: a Szolgáltató Központi számviteli-adminisztrátor
képzést, az SSC specialista szakirányú továbbképzést ill. az Edutus Főiskola nemzetközi gazdálkodás és
Gazdálkodási és menedzsment alapszakjainak SSC specializációját.
Tovább a teljes cikkre!

Együttműködési megállapodás a Gundel Kft-vel
Az Edutus Főiskola rektora, Dr. Jandala Csilla
stratégiai együttműködési megállapodást írt
alá 2015. december 15-én a Gundel Kft-vel,
melyet Bándoli Attila ügyvezető, valamint Veres
Hedvig gazdasági igazgató képviselt.
A megállapodás értelmében a Gundel Kft. a főiskolai
hallgatók gyakorlati képzésében nyújt segítséget az
Edutus Főiskola számára, az Edutus Főiskola pedig
nemzetközi kapcsolatrendszere révén speciális
képzési, továbbképzési programokkal segíti a
gyakorlati szakembereket.
Tovább a teljes cikkre!
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Sporthírek
CSERNOVICZKI EVA GYOZELME

Csernoviczki Éva Párizsban
nyert! Csodálatos
bronzéremmel gazdagodott,
ami szuper a kvalifikáció
szempontjából!

III. HELYEN A MAGYAR VIZILABDA VALOGATOTT
Gratulálunk a győztes magyar csapatnak és a Sportolói
Programunk hallgatóinak is az EURÓPA BAJNOKSÁG 3.
helyhez:

Bátori Bence

Bisztritsányi Dávid

Decker Ádám

Vámos Márton
Tanulj Te is a Bajnokok Főiskoláján!

SPORTCSILLAG OSZTONDIJ
A 2015-2016-os tanévben ismét egy kicsit "rekordot döntöttünk"! Soha nem volt még ennyi Sportcsillag
az Edutus Főiskolán!
12 hallgatónk részesült - az összesen 178 egyetemi és főiskolai diákok közül - Magyar Sportcsillag
Ösztöndíjban.
Név szerint:

Bátori Bence,

Decker Ádám,

Dombvári Bence,

Gacsal Ákos,

Hufnágel Tibor,

Kalanovics Balázs,

Lucz Dóra,

Szabó Gabriella,

Szalai Tamás,

Tótka Sándor,

Vámos Márton,

Vincze Melinda.
Kép forrása: www.kormany.hu
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LEGO Projekt zárórendezvény

Január 27-én tartottuk a LEGO projekt zárórendezvényét, mely a tavalyi
év második felében, közel félszáz iskola bevonásával megvalósított két
projekt zárása volt.
Az egyik a LEGO matek csomag, a másik a LEGO robot iskolai
alkalmazását vizsgálta, jó gyakorlatok gyűjtését, fordítását tűzte ki célul.
A projekt eredményeként született tanulmányok az eszközök hazai
oktatási rendszerbe illesztésére tettek javaslatot.
Tovább a teljes cikkre!
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Tasting event az Edutus Házban
2015. december 15-én késő délután rendeztük meg a főiskolánkon
tanuló Erasmus (török, portugál, olasz) és magyar hallgatók
összejövetelét, ahol főzőtudományukat csillogtathatták meg.
Volt minden, mi szem szájnak ingere, mint például a törökök ismert
édessége a baklava, olasz részről a lasagna, a portugálok tőkehala és a
magyarok paprikás krumplija.
Az este folyamán animáció keretében, a nemzetek csatájára is sor került,
ahol mindenki nagyon jól teljesített. Összességében egy nagyon jó
hangulatú esemény kerekedett, melyet a következő félévben
mindenképpen megismétlünk.
Tovább a teljes cikkre!

Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket
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