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A Riói Olimpián az Edutus Főiskola hallgatói
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Az Edutus Főiskolán Sportolói Program keretében tanuló hallgatók a
felsőoktatási intézmények között a legeredményesebben szerepeltek a
Riói Olimpiai Játékokon. Szabó Gabriella, Tótka Sándor, Decker Ádám,
Vámos Márton, Hufnágel Tibor és Nagy Péter Edutusos hallgatók vettek
részt az Olimpián és mindenki az első tíz helyezésen belül zárta a
versenyét. Az Edutus Főiskola büszkeségei között említhetjük
Csernoviczki Éva Sportnagykövetet és Imre Géza volt hallgatót.
A Riói Olimpia Edutus-os sportolói előtt a harmadik oldalon tisztelgünk!
Sajtóközlemény!

Tanévnyitó ünnepségek
2016. szeptember 5-én az Edutus Főiskola
először Tatabányán, majd pedig Budapesten is megtartotta tanévnyitó ünnepségét. A Tatabányai tagozaton a díszvendég
Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere
volt, aki köszöntötte az új tanévet kezdő
hallgatókat. A budapesti rendezvényen
két, a főiskolán tanuló Riói Olimpián is
részt vett olimpikon is tiszteletét tette, nevezetesen Szabó Gabriella többszörös aranyérmes kajakozó, és Decker Ádám olimpiai válogatott vízilabdázó, akik mindketten az Edutus Főiskola sportnagykövetei. A tanévnyitón
a két élsportoló fogadta Dr. Jandala
Csilla rektor és Szögi Zoltán gratulációját. Mindkét esemény a hagyományokhoz híven az elsőéves hallgatók
közös eskütételével végződött.
További fotók!
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Pont Ott Parti

Az Edutus Főiskola idén is képviselte magát a felvételi
ponthatárokat kihirdető Pont Ott Partin, amelyre 2016. július
26-án került sor. Az eseményen nagyon nagy számban vettek
részt az Edutus Főiskola oktatói és hallgatói, továbbá az
egész rendezvény egyik legnépszerűbb programja is az a
labdadobálós verseny volt, amivel egyedi Edutus-os
napszemüvegeket lehetett nyerni! A diákok ezen kívül
szívesen
raktak
fel
magukra
Edutus-os
tetoválásmatricákat és
beszélgettek az ott
megjelent hallgatókkal a főiskolai életről.
Az estébe hajló koncertezős, stand up-olós bulinak a tetőpontja
egyértelműen a felvételi ponthatárok kihirdetése volt, ami résztvevők
tömegeiből csalt ki nagyon heves érzelmeket. Szerencsére többeknek
volt oka az önfeledt ünneplésre, mint a csalódott sírásra.
Pont Ott Parti teljes fotóalbum!

Bemutatkozó kisfilm

Elkészült az Edutus Főiskola tájékoztató animációs kisfilmje, amellyel a diákoknak próbálunk segíteni abban a
döntésben, hogy miért az Edutus Főiskola a legjobb választás felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez.
A film megtekinthető az Edutus honlapján!

GÓLYATABÓR
2016. szeptember 8-10-én került megrendezésre az Edutus Főiskola gólyatábora, ami a
jelentkező hallgatók létszáma és a résztvevők
visszajelzései alapján is nagyon jól sikerült. A
szervezők egy nappal a gólyák érkezése előtt
már ott voltak a Regatta Szabadidőközpontban (Szigetmonostor), hogy előkészítsék a terepet az elsősöknek. Közel ötven gólya vett részt a táborban,
akik hat csoportba osztva (piros, rózsaszín, lila, zöld, kék, sárga) számos vicces programban, versenyben
vettek részt, melyek során megismerkedhettek egymással és az idősebb hallgatókkal. Külön köszönjük Aczél Amanda Nórának és Blahák Alexandrának – Turizmusvendéglátás BA alapképzéses hallgatóinknak – a gólyatábor
előkészületeiben, gólyák toborzásában, a gólyatábor megvalósításában és lebonyolításában az aktív részvételt. Célunk, hogy jövőre még több gólya vegyen részt a táborban.
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Olimpiai oldal!

Ezúton is gratulálunk minden egyes magyar sportolónak, aki részt vett a Riói Olimpiai Játékokon, köztük is
kiemelten azoknak, akik nemcsak az országot, hanem az Edutus Főiskolát is képviselték kiemelkedő
teljesítményükkel a világ legnagyobb sporteseményén! Ez az oldal az ő tiszteletükre készült.
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Nyári hírek
IRÓNMAN VERSENYEN JARTUNK

2016. július 30-án két harmadéves Turizmus-vendéglátás szakos hallgató és oktatójuk vett részt önkéntesként Budapesten az Ironman versenyen. Egyik volt hallgatónknak köszönhetően jutott el hozzánk a felhívás, amely szerint önkénteseket
keresnek az eseményre.
Bővebb információ itt!

I. ANIMACIÓ TABÓR
2016. augusztus 15-17. között került megrendezésre az I. Animáció
tábor a Kökényes tanyán, Szászberek Alsón, ahol értelmi fogyatékos gyerekeknek tartottunk animációs foglalkozást. A Duna Aszfalt
és az Edutus Főiskola támogatásának köszönhetően 15 gyermeknek tudtuk felejthetetlenné tenni ezt a 3 napot, akik a Kecskeméti
EGYMI és Gyermekotthonba járnak.
Bővebb információ itt!

ANIMACIÓ BALATÓNSZARSZÓN
Június végén három Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben
résztvevő hallgató és oktatójuk járt Balatonszárszón, ahol fogyatékkal
élő gyerekeknek tartottak animációs foglalkozást egy napon keresztül.
Nagyon jó lehetőség volt ez a hallgatók számára, hogy az elméleti tudásukat a gyakorlatban is elsajátítsák, ráadásul egy speciális szegmens segítségével.
Bővebb információ itt!

RÓBÓTIKA-BEMUTATÓ A GYEREKEGYETEMEN
2016. június 29-én az Edutus Főiskola WRO és FLL bíróival együtt
16 fős mentor/oktatói csapat 50 db EV3 tesztrobottal érkezett a
Gyerekegyetem "Programozzunk robotot!" gyakorlati szemináriumaira, hogy 300 gyereknek lehetőséget biztosítson egy-egy
robotprogram írására és tesztelésére, mellyel a cél érdeklődésük
felkeltése a robotika irányában. A következő FLL és WRO versenyekre már versenyzőként is várjuk őket!
További képek itt!
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Diplomaátadó Ünnepségek

2016.07.01-jén a tatabányai és a budapesti tagozaton megrendezésre
kerültek a diplomaátadó ünnepségeink, ahol összesen a 101 fő a sikeres
záróvizsga után vehette át diplomáját vagy igazolását.
Tatabányai helyszínen az elnökségben foglalt helyet Szögi Zoltán, az
Edutus Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója, Dr. Jandala Csilla, az
Edutus Főiskola rektora, Némethné Dr. Gál Andrea, az Edutus Főiskola
oktatási rektorhelyettese, és Vavra Gábor, az Edutus Főiskola vállalati
kapcsolati igazgatója.
Vendégként köszönthettük Garbacz Lászlónét, Komárom-Esztergom
Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének elnökét.
Teljes cikk az Edutus honlapján!
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2016. szeptember 30-án már reggel nyolctól este kilencig rengeteg érdekes program és máskor nem látogatható helyszín várja a nagyközönséget. Tudományos előképzettség nem szükséges a programok látogatásához.
Miért érdemes eljönni? Mert bárhova fordulunk, mindenhol tudományos
kutatások eredményeibe ütközünk, amelyek a mindennapjaink részévé
váltak, mint a hologram, a színes tévé, a C-vitamin, a golyóstoll vagy még
inkább az okostelefon és a modern elektronikus eszközök. Ezek a találmányok pedig elkötelezett, kitartó és kreatív tudósok munkájának eredményeként jöttek létre.
Minden program ingyenesen látogatható. Bizonyos programokra azonban előzetes regisztráció szükséges pl. egy-egy labor vagy terem korlátozott befogadó képessége miatt.
Az egészen fiataloktól az egészen idősekig mindenki talál magának érdekes programot. Hogy egy adott program milyen korosztálynak szól, azt a
program részletes leírásából tudhatják meg.
A Kutatók Éjszakája hivatalos honlapja!
Az Edutus Főiskola programja!
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