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Tehetségpontok találkozója az Edutuson

Csatlakozz hozzánk
-on!

A hangzatos, optimizmustól túltengő nyilatkozatok és híradások rendre
arról szólnak, hogy a magyar, s azon belül a Tatai-medence gazdasága
milyen kiemelkedően teljesít. Első ránézésre valóban van okunk az
örvendezésre, hiszen újabb és újabb gyárak hajtanak végre
kapacitásbővítő fejlesztéseket, s a munkanélküliségi ráta is kedvező képet
mutat. Érdemes azonban a mélyebben meghúzódó társadalmi és
gazdasági folyamatokra is néhány pillantást vetnünk annak érdekében,
hogy ki ne csússzon kezünkből a saját jövőbeni sorsunk irányíthatósága.
Tovább a teljes cikkre!

Harmadik alkalommal találkoztak egymással február 29-én a megyénkben
működő Tehetségpontok képviselői. Az eszmecsere fő témája az elmúlt
két esztendőben megrendezett Lego-robot versenyek, továbbá az
iskolákban működő lego-robot szakkörökben végzett munka
eredményeinek megvitatása volt.
Tovább a teljes cikkre!
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Miért válassz minket?
Az Edutus Főiskola speciális képzési feltételeket kínál a sportoló
fiataloknak

A Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Sport Igazgatóságával (NUSI-val) kötött stratégiai együttműködés alapján,
valamint a MOB Életút Programjához csatlakozva az Edutus Főiskola számtalan kedvezménnyel segíti a
sportolókat, hogy a feszített és koncentrált sportfelkészülés miatt eleget tudjanak tenni tanulmányi
kötelezettségeiknek és piacképes diplomát szerezhessenek.
Amit kínálunk:
Kedvezményes tanrendet és vizsgarendet, hogy a sportolók az edzések, felkészülések és edzőtáborok
idején se maradjanak le a tanulással.
E-tananyagokat az alapképzési szakok tananyagának hatékonyabb elsajátítása és könnyebb teljesítése
érdekében.
Webináriumi oktatásokat, mely során az elektronikusan rögzített előadásokhoz hozzáférést biztosítunk,
lehetővé téve a videokonferencia rendszeren keresztüli távoli oktatást azon hallgatók részére, akik az órán
nem tudnak megjelenni.
Mentorálást és segítő tutort személyre szabottan.
Ingyenes internet előfizetést, hogy a tananyagok bárhol és bármikor hozzáférhetőek legyenek.
A pályázati űrlapot innen letöltheti, majd kitöltve az Oktatásszervezési Osztály részére kell eljuttatni (1114
Budapest, Villányi út 11-13.).
További információ itt!

FELVETELI HATARIDŐK
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!
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Diplomaosztó ünnepségeink

Március 4-én tartottuk mindkét campusunkon tavaszi diplomaosztó ünnepségeinket, Budapesten délelőtt,
míg Tatabányán délután. Összesen 78 fő kapott oklevelet, míg 102 fő igazolást az államvizsga teljesítéséről,
nekik már csak a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése van hátra. Ez volt továbbá az első olyan évfolyam,
ahol műszaki képzési területen is átadhattunk okleveleket. A képek a tatabányai ünnepségen készültek.

Hungarikumok a turizmusban, turizmus a hungarikumokért
Február 25-én rendeztük meg az első konferenciát, ahol érdekes és izgalmas előadásokat hallgathattak
végig a résztvevő érdeklődők. A témában jártas neves előadók a szinergiákról, az értékekről, a hungarikum
jelentőségéről beszéltek. Reméljük a következő konferencia is hasonlóképpen felkelti majd a figyelmet!
Tovább a teljes cikkre!

Részt vettünk az Utazás Kiállításon
Március 5-én tartották a turizmus szakma képviselőinek párbeszédét az
idei Utazás Kiállításon közel 60 fő részvételével a KKV Ház szervezésében
és az Edutus Főiskola lebonyolításában. Az eseményen szakmai
szövetségek, szervezetek vezetői, oktatási intézmény képviselői és más
szakemberek vettek részt, hogy megvitassák véleményüket a
versenyképesség, szakember ellátottság, szabályozás és finanszírozás
témában.
Tovább a teljes cikkre!

Nyereményjátékunk győztese!
Február 26-án a Falk1 Rendezvényközpontban adtuk át a játékunk nyertesének
Matics Jánosnak a nyereményét egy Lenovo tabletet. A játék lényege az volt,
hogy az Edutus logóval fényképezkedjenek a jelentkezők, majd küldjék be ezt a
képet nekünk és a legtöbb lájkot összegyűjtő kaphatta meg a tabletet.
Gratulálunk hozzá!
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Sporthírek
VADMACSKA SZELIDITES
Egy igazán jó negyed, valamint Judie
tripla-duplája és Petra dupla-duplája
kellett a Női Amatőr Nemzeti
Bajnokság február 27-i mérkőzésén a
Kanizsai Vadmacskák ellen az újabb
győzelemhez.
ELTE-BEAC Újbuda U23 – Kanizsai Vadmacskák SE 78-54
(15-20, 31-7, 16-14, 16-13)

Programajánló
FLL KŐZEP-EURŐPAI DŐNTŐ DEBRECENBEN
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Március 19-20-án rendezik meg az FLL Közép-Európai
döntőjét első alkalommal Németországon kívül,
ebben a versenyévben a debreceni Kölcsey
Központban, egy tudomány és robotika fesztivállal
egybekötve.
Tovább a teljes cikkre!

WRŐ REGIŐNALIS FŐRDULŐ
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!

WRŐ REGIŐNALIS FŐRDULŐ
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!
Tovább a teljes cikkre!

Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket

-on,

-en, és honlapunkon! Észrevételedet email címünkön jelezheted!

