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A „Europan Tax and Accounting
in Practice – 2016” nemzetközi
adó és számvitel a gyakorlatban
versenyt idén március 13-19.
között rendezték meg Rigában,
melyen főiskolánk hallgatói is
részt
vettek.
Büszkén
mondhatjuk, hogy csapatunk jó
eredményt
ért
el.
Az
élménybeszámolóból
látszik,
hogy
hallgatóink
értékes
tapasztalatokat szereztek, valamint a verseny lehetőséget teremtett új
kapcsolatok kialakítására is.
Gratulálunk!
Tovább a teljes cikkre!
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Csatlakozz hozzánk
-on!

A WRO 2016 Advanced Robotics
Challenge-en 6. helyezést ért el az
Edutus
Lab
csapata,
melyhez
gratulálunk!
A
kihívásokkal
teli
felkészülési időszak után izgalmas,
fordulatos, jó hangulatú és látványos
versenyen vettek részt a Debreceni
Egyetem
Sporttudományi
Oktatóközpontjában április 22-23-án. A fenti képen balról jobbra:
Radvánszki Gergő, Lőrinczi Ottó Botond - felkészítő tanár, Palotai Péter,
Dr. Ábrahám László - az NI Hungary Kft. ügyvezetője, Szomolya Márk.
További részletek itt!
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Lezajlott a 21. Nemzetközi Hét
2016. április 10-15. között rendeztük meg Főiskolánkon a 21. Nemzetközi Hetet. Az első napon még „csak” a
nyitó fogadás volt a program, melyet főiskolánk rektora, Dr. Jandala Csilla és a nemzetközi hét szervezője,
Bognárné Pongrácz Márta nyitott meg. Bemutattuk főiskolánkat, Budapestet és Magyarországot, és mi is
megismerhettük a külföldi résztvevőket.
11-én az oktatás is elkezdődött a Falk Miksa utcai Edutus Házban, ahol több, mint 100 külföldi és magyar
hallgató vett részt összesen 7 kurzuson, mint szállodafejlesztés, interkulturális marketing, trendek és
kihívások a marketing területén, webdesign, új kihívások a turizmusban, pénzügy, vállalkozói kreativitás.
12-én került sor a már hagyománnyá vált csapatépítő tréningre, melynek helyszíne a szentendrei-szigeten
található Hotel Regatta volt. Itt 5-7 fős csapatoknak kellett 10 feladatot teljesíteniük, majd a nap végén
kiválasztottuk a nemzetközi hét győztes csapatából a hét vőlegényét és menyasszonyát, akiket össe is
adtunk, majd következett az „esküvői lakoma”.
13-án a délelőtti oktatás után fakultatív programja volt a résztvevőknek, este pedig romkocsmába vittük
őket.
15-én elérkeztünk a nemzetközi hét utolsó napjához, amikor hallgatóink bizonyították, hogy milyen
ismereteket sikerült elsajátítaniuk az elmúlt hét során. Volt, ahol írásban, de leginkább szóban, csoportos
prezentációt bemutatva kellett egy előre kiadott témát feldolgozni, gyakorlati módon megközelíteni. Este a
nemzetközi hét oktatóival tartottunk egy búcsú vacsorát, ahol megköszöntük az elmúlt egy hét munkáját és
azt, hogy évről-évre egyre több hallgatót hoznak hozzánk.
Bővebb beszámolók itt!
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EDUTUS HÍRLEVÉL
Látogatás Madeira szigetén
Dr. Kovács András az Erasmus oktatói mobilitás keretében
Madeira szigetén járt, ahol az Erasmus hallgatói mobilitás
ösztöndíj keretében akár fél évet is eltölthetnek a hallgatók más
európai városok mellett. 50-nél is több partner intézmény várja
hallgatóinkat a kontinensen belül.
Partnereinknek nagy tapasztalata van külföldi hallgatók
oktatásában, ezért senki ne érezze, hogy nyelvtudása nem
elegendő, a külföldi helyszín sokat segít az esetleges
hiányosságok leküzdésében.

Kulturális menedzser képzés
Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani,
vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési ismereteket –
TUDÁST –, amely kiválóan hasznosítható a kultúra értékeinek
közvetítése, a kulturális alkotások, programok és intézmények
menedzselése terén; a kulturális vezetés gazdaságilag és jogilag
megalapozott döntéseinek meghozatala – azaz a MUNKA – során. A
képzésben résztvevők felkészítést kapnak arra is, hogy a kulturális
igényeket a kulturális javak előállítói felé közvetítsék.
Áprilisban lezárult az első kurzus, de már lehet jelentkezni a szeptemberire.
Bővebb információ és jelentkezés itt.

Logisztika Napja
2016.04.21-e volt a Logisztika Napja a Yusen Logistics (Hungary) Kft-nél,
mely a világ legnagyobbjai közé tartozó japán hajózási és szállítmányozási
cégcsoport magyar leányvállalata. 2011. februárjától Yusen Logistics néven
van jelen a magyar piacon, a Yusen Air & Sea Service és a NYK Logistics
cégek összeolvadásából. Dinamikusan fejlődő társaságunk testre szabott
logisztikai megoldásokat kínál Ügyfeleinek belföldön ill. a világ összes
országában saját irodáink támogatásával.

Gratuláció Alumninknak!

Gratulálunk Tibor Dávidnak, volt hallgatónknak a Masterplast
legújabb, 1,3 millió euróból megvalósult szabadkai üvegszövet
gyárának nagy beruházásához! Sok sikert a továbbiakban is!
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Sporthírek
KIJUTOTT AZ OLIMPIARA A POLOVALOGATOTT

Kiharcolta a részvételt a nyári, riói olimpián a magyar férfi vízilabdaválogatott, miután a trieszti selejtező negyeddöntőjében egy góllal
legyőzte a németeket. Az elődöntőben a franciák következnek.
Külön gratulálunk főiskolánk válogatott vízilabdázóinak!
Tovább a teljes cikkre!

INTERJU DECKER ADAM SPORTNAGYKOVETTEL
- (Csépe Panni): Kedves Ádám, először is engedd meg, hogy
gratuláljak Neked és a magyar vízilabda-válogatott csapatnak,
hogy Triesztben kiharcoltátok az idei riói olimpiai kvótát.
Hogy éreztétek magatokat Olaszországban? Mennyire
nyomasztotta a csapatot a tét nagysága?
- (Decker Ádám): Köszönöm szépen a gratulációt! Nagyon nagy volt
a tét, hiszen kötelező volt a kijutás az olimpiára. De ennek ellenére
nagyon jól éreztem magam Olaszországban, jó volt az idő és a
hangulat, különösen a Németország elleni negyeddöntő után.
- (Cs.P):Melyik volt a legnehezebb mérkőzés és miért?
- (D.Á):Természetesen a már említett negyeddöntő, hiszen ezen a mérkőzésen múlt az olimpiára való kijutás.
Ráadásul amilyen magabiztosan kezdtünk, annyira is kellett összeszedni magunkat a végére, hiszen a németek
az utolsó negyed végén csupán 1 gólos lemaradásban voltak. Nagy volt a drukk.
- (Cs.P):Mi a véleményed az olimpiai sorsolásról? Nem féltek a szerb csapattal egy csoportba lenni?
- (D.Á):Nem! Szerintem ez egy nagyon kedvező sorsolás.
- (Cs.P):Köztudott, hogy nyáron édesapa lettél. Hogy megy az „apa szerep”? Mennyi erőt ad, hogy erre az
Olimpiára már édesapaként utazol?
- (D.Á):A kislányom nagy erőt és energiát ad ehhez. Imádom Lilivel minden egyes közös pillanatunkat. Ha
tehetem, én fürdetetem, és igyekszem a lehető legtöbb időt vele tölteni, főleg a nyári hajrák tekintetében.
Összességében úgy érzem, hogy helytállok, és jól megy az „apa szerep”.
- (Cs.P):Hogy tudod ezt a sok szerepet (apa, férj, élsportoló, vízilabda-iskola vezető...) a tanulással
összeegyeztetni?
- (D.Á): Az Edutus Főiskola sportolói programjának köszönhetően sikerül az életemet úgy alakítanom, hogy a
profi pályafutásom után támaszkodhatok majd a főiskolán megszerzett tudásra. Ha nem is roham-léptekkel, de
haladok.
- (Cs.P): Köszönöm szépen, hogy hazaérkezésed után egy nappal szakítottál időt erre a rövid
interjúra. Sok sikert kívánok Rióba! Hajrá Magyarok! :)

MADAR BALAZS SULYEMELO EREDMENYE
MADAR BALÁZS április 30-án MEFOB súlyemelő versenyen indult a 69 kg-os
súlycsoportban, ahol az alábbi eredményeket érte el:

Szakítás: 80 kg sikeres, 84 kg sikeres, 88 kg sikertelen

Felvétel és lökés: 110 kg sikeres, 115 kg sikeres, 118 kg sikertelen
Így összességében sikerült szereznie egy 199 kg-os összetettet (84 kg + 115 kg),
amivel a dobogó legfelső fokára állhatott! Gratulálunk!

Oldal 6

EDUTUS HÍRLEVÉL
Ajánló
ORIGO NYELVVIZSGA
ORIGÓ nyelvvizsga lesz júliusban is.
Jelentkezési határidő: 2016.06.13.
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NYARI TABOR AJANLO
Kétféle nyári táborra jelentkezhetnek az érdeklődők a
Falk1 Rendezvényközpont
Edutus Ház szervezésében.
Bővebb információ itt és itt!
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