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    Csatlakozz hozzánk  

-on! 

2016. június 

Collegium Talentum rendezvény 

A Collegium Talentum 2016. június 11-
én, 10 órai kezdettel a Magyar 
Tudományos Akadémia 
Kupolatermében tartotta ötödik 
évfordulóját. 
A támogatási rendszerben eddig 152 

határon túli fiatal doktorandusz (és néhány kiemelten tehetséges 
mesterszakos egyetemista) részesült szakmai 
tutori, képzési és ösztöndíj támogatásban. A 
program ősztől folytatódik azzal a változással, 
hogy a rendszer nemzetpolitikai 
finanszírozása az Edutus Főiskola helyett a 
Sapientia Hungariae Alapítványon keresztül 
történik majd. 

Tovább a teljes cikkre! 
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SSC rendezvény 

SSC képzésünkről tájékoztató 
rendezvényt tartottunk 2016. május 26-
án a Falk1 Rendezvényházban, ahol a 
résztvevőknek a képzési tájékoztatón 
kívül lehetőségük nyílt a vállalati 
oktatókkal való találkozásra is.  
Az érdeklődők többek között az 
alábbiakra kaphattak választ. 
 

 Mit várnak el a vállalatok egy jelentkezőtől? - Képezd magad, és 
készülj tudatosan az SSC-s karrierre! 

 Hogyan lehetsz vezető? - Legyél proaktív, elhivatott, és ne félj 
kérdezni! 

 Milyen készségek kellenek a szektorban? - Az angoltudás 
alapelvárás, kell egy másik idegen nyelv, vagy valamilyen 
specializáció! - pénzügy / számvitel / IT 

Köszönjük minden érdeklődőnek a részvételt, és külön köszönet a Citi, 
GE, Mylan, TATA és a Viacom képviselőinek az érdekes és értékes 
gondolatokért! 

A képzésekre itt jelentkezhetsz! 

https://www.facebook.com/edutus.hu/?fref=ts
http://www.edutus.hu/cikk/ot_eves_a_collegium_talentum/
http://www.edutus.hu/ssc
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Kevesebb a pontszámod, mint amennyit eredetileg terveztél?  

Inkább a második vagy harmadik helyen megjelölt szak érdekelne?  

 

Hozd előre a biztosnak vélt főiskolát/egyetemet, hozd első helyre az Edutus Főiskolát! 

 

Bővebb információ iskolánkról honlapunkon és a facebookon! 

 

Téged is várunk az Edutusra! 

Egy alkalommal még  
módosíthatsz!  

 
 

Ne hagyd ki a lehetőséget!  

Sorrend-

módosítás: 

Július 12. 

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! 

http://edutus.hu/
https://www.facebook.com/mertkulonlegesvagy?fref=ts
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2016A/1_menetrend/11_teendok_hataridok
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WRO Magyarországi Nemzeti Forduló 

2016. június 3-4-én tartottuk a World Robot Olympiad Magyarországi Nemzeti Fordulóját, melyen összesen 
14 településről érkezett a 75 csapat, akik két kategóriában (JHS - Junior High School és HS– High School) 
versenyeztek. 
A 13-19 éves gyerekek az első napon olyan robotot építettek, amelyek képesek szelektív hulladékgyűjtésre 
és szállításra. A második napon 4 robotmenetkörben megnézhettük, hogyan képesek a rájuk írt 
programjaikkal végrehajtani a kisorsolt kihívásokat.  Az izgalmas verseny végén mindkét kategóriában 
kihirdettük az első három helyezettet és mindkét kategória első helyezettjei képviselhetik hazánkat az 
Indiában megrendezendő Nemzetközi Versenyen. 
 
A JHS kategóriában az alábbi eredmény született: 
1. Samu Team 
2. MS Fazekas 
3. Bármi 
A HS kategória eredményei: 
1. Ady-SOKK 
2. IQ-Savaria Team 
3. LEt’s GO 
 
Gratulálunk minden résztvevőnek és sikeres felkészülést kívánunk az első helyezetteknek a nemzetközi 
fordulóra! 

További részletek itt! 

https://www.facebook.com/WROHungary/?fref=ts
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Tatabánya Középiskolás Slammel 

Az Edutus Főiskola a „Jövő a jelenben” – 25 éves a felsőoktatás 
Tatabányán” című jubileumi programsorozata keretében VideoSlam 
versenyt ír ki a középiskolások számára, éljenek vagy tanuljanak 
Tatabányán vagy más Komárom-Esztergom megyei településen. 
A VideoSlam egy 3-5 perces mozgókép, amelyet digitális formában kell 
benyújtani. A versenyművek témaköre: „Tatabánya középiskolás 
slammel” 
A versenyművek beadásának határideje: 2016. október 31. 

Bővebb információ itt! 

Ünnepélyes keretek között vette át az Edutus Főiskolán kívül hat 
szervezet a Földművelésügyi Minisztériummal megkötött 
stratégiai partnerségi illetve együttműködési megállapodást 2016. 
május 19-én. 
Az Edutus Főiskola által létrehozott Bejárható Magyarország 
Programmal kötött stratégiai partnerségi megállapodáshoz 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter gratulált Dr. Jandala 
Csilla rektorasszonynak a Földművelésügyi Minisztérium 
ünnepélyes átadóján. 

Tovább a teljes cikkre! 

Stratégiai együttműködés az FM-el 

KKV Csúcstalálkozó 

"Kelet-Közép-Európa gazdasága német szemmel" címmel rendeztek 
konferenciát 2016. május 18-án a KKVHÁZ VIII. Kelet-Közép-Európai 
Csúcstalálkozó keretében. A megjelentek nem bántak kesztyűs kézzel a térség 
versenyképességével.  

Tovább a teljes cikkre! 

Hallgatói beszámoló 

Benke Katalin hallgatónk 2016 májusában részt vett a 21. Media Hungary 
Konferencián Dr. Bernschütz Mária Tanárnőnek köszönhetően. Diákunk elmondása 
alapján nagyon hasznos volt a rendezvény, rengeteg új információval gazdagodott. 

Tovább a teljes cikkre! 

Kormányzati döntés 

Az Edutus Főiskolán már megkezdődtek az egyeztetések a várossal, a megyével és az 
Óbudai Egyetemmel is a 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozata „Magyarország Kormánya 
és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 

megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról” 3. a) pontja alapján, illetve a duális képzések 
kapcsán a tatabányai vállalatokkal.  

Tovább a teljes cikkre! 

http://www.edutus.hu/cikk/tatabanya_kozepiskolas_slammel/
http://www.edutus.hu/cikk/strategiai_egyuttmukodes_az_edutus_foiskola_es_az_fm_kozott/
http://www.kkvhaz.hu/cikk/2588-kelet-kozep-europa-gazdasaga-nemet-szemmel
https://www.facebook.com/EdutusMarketing/photos/a.232099163517020.55927.228017923925144/1081176071942654/?type=3&theater
http://www.edutus.hu/cikk/edutus_hirek/
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Sporthírek 

A BENU GYŐ GYSZERTA RAK HŐSSZABBI TŐTTAK  

A MAGYAR VI ZILABDASZŐ VETSE GGEL 

A BENU Magyarország Zrt. szerződést hosszabbított a 
szövetséggel, a nyáron férfi és női válogatott BENU-kupa lesz a 
Margitszigeten 2016. július 13-17. között. 
 
Benedek Tibor a sajtótájékoztatón üdvözölte a BENU 
együttműködést és egyben kihirdette a 19-es olimpiai keretet. 
 
A csapat tagjai az alábbi játékosok: 
Kapusok: Nagy Viktor, Decker Attila, Bisztritsányi Dávid 
Mezőnyjátékosok: Zalánki Gergő, Vámos Márton, Madaras 
Norbert, Varga Dénes, Varga Dániel, Erdélyi Balázs, Bátori 

Bence, Manhercz Krisztián, Kis Gábor, Hárai Balázs, Tóth Márton, 
Bedő Krisztián, Szivós Márton, Decker Ádám, Gór-Nagy Miklós, 
Hosnyánszky Norbert. 

 
 

Az olimpiai keretben három Edutusos diák is játszik! Sok sikert 
kívánunk a csapatnak!  

 
 

Tovább a teljes cikkre! 

HALLGATŐ I SPŐRTSIKER 

Az Edutus Főiskola hallgatója, az UTE kajakosa, Lucz Dóra nagy 
meglepetésre a 2016. május 21-ei duisburgi világkupa viadalon előrébb 
végzett Douchev-Janics Natasánál K-1 200 méter olimpiai válogatóján. 
Rióba az olimpiára ugyan Natasa utazik, azonban Dórától ez hatalmas 
teljesítmény. 
 

Gratulálunk Dórának a kiemelkedő eredményhez!  

ULTRABALATŐN 

A 2016. május 27-29. között megrendezett Ultrabalatonon Csépe Panni az 
Edutus Főiskola Sportolói Programvezetője ismét jótékony futóként vett 
részt. 

http://waterpolo.hu/hir/5453/a-benu-gyogyszertarak-hosszabbitottak-a-magyar-vizilabda-szovetseggel/hun
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Szerkesztőség és kiadó: 

Edutus Főiskola 

Elérhetőség: 

www.edutus.hu 

E-mail: 

marketing@edutus.hu 
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Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket    -on,   

-en, és honlapunkon! Észrevételedet email címünkön jelezheted! 

Ajánló 

NYA RI TA BŐR AJA NLŐ  

Vegyél részt Te is az Edutus 
szervezésében az idei Robot Táborban, 
mely egy napközis képességfejlesztő 
program.  
Két időpontot hirdetünk: 
 Robotmester Robot Tábor  
Június 27. - Július 1. (10-14 éveseknek) 
 Lurkó Robot Tábor 
Július 11-15. (8-12 éveseknek) 
 
További táborainkról bővebben 
olvashatsz itt! 
 
 Nyári Gyerek Nyelvtábor - Július 18-22. (10-16 éveseknek) 
 Mindenki Művész Tábor - Július 18 - 22. (6-12 éveseknek) 
 Nyaraló-ügynök Tábor - Július 25 - 29. (6-12 éveseknek) 

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
http://www.falk1.hu/cikk/nyari_tabor/

