Rektori hírlevél
I. évfolyam, 1. szám • 2014. február

Dr. Liptai Kálmán:
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Kedves Kollégák!
Számomra elsősorban a tett az igazi beszéd, az érthető nyelv, ugyanakkor érzem,
hogy ezen a fórumon is szólnom kell hozzátok. Az elmúlt hónapokban sok-sok munkatárssal találkoztam, egyeztettem, viszont
a rektori hírlevelek közlése során egyszerre
fordulhatok mindannyiótokhoz. Ezzel a jövőben rendszeresen szeretnék élni.
Az elmúlt hónapokban sok mindent csináltunk, csak néhányat említenék: struktúrát alakítottunk, terveket szőttünk/szövünk,
együttműködéseket kötöttünk itthon és külföldön. Hamarosan teljesen kész az új arculatunk, főiskolai döntési folyamatokat tekintettünk és alakítottunk át, személycseréken
is túl vagyunk. Beszámolhatok több sikeres
pályázat elnyeréséről, és olyan kapcsolatok
kialakításáról, amelyek tökéletesen abba az
irányba mutatnak, amelyeket az intézmény
vezetése a kezdetektől követendőnek talált.
Az új irányok között vannak látványos és
vannak csöndesebb, messzire ható változások és olyanok, amelyekkel már konkrét
lépéseket tehettünk azért, hogy munkavállalóink számára is jobb hely legyen az EKF.

Kinevezésem óta találkoztam az elmúlt hónapokban segítő, mosolygós kezekkel, erőteljes, vállas odaállással, de olykor emberi csúnyasággal, hazugsággal, önzőséggel is, mivel
több intézkedésem is sértette egyes emberek
egyéni, nem feltétlen az intézmény előrehaladása érdekében kialakított érdekeit. Pontosan tudom, hogy merre szeretném mozdítani
a vitorlát, de az összes hátszelet eredményesen befogni csak emberi jóból lehet.
Hajónk csak alázatos munkával, emberi
tisztességgel és őszinte beszéddel haladhat jó irányba. A közös munka egyik legfontosabb célja, hogy minél több fiatal
gondolja azt, neki érdemes az egri főiskolát
választania. A felvételi előtti időszak során
nagyon sok erőfeszítést látok a főiskola
falain belül és kívül is. Szeretném megköszönni mindenki munkáját, aki részt vesz
abban, hogy a főiskola folyosóit továbbra is
elégedett hallgatók lepjék el nap mint nap.
A szerintem kiváló hangulatú és számomra sok-sok remek pillanatot adó karácsonyi
ünnepség után is remélem, hogy a főiskola
falain belül a béke, az egymás iránti tisztelet

és a nyugalom lesz a jellemző. Bízom benne,
hogy az új félév kezdete ismét lendületet ad
mindenkinek, így továbbra is közösen vihetjük előre az Eszterházy Károly Főiskola ügyét.
Szeretnék a jövőben gyakrabban megnyilvánulni Felétek, hogy pontosan tudjátok, merre tartunk, mi most a fontos,
és mi lesz a fontos holnap.
Azt már most is tudom, hogy a kollégák
hite és derűje nélkül nincs út sehová, várom
tehát az előre mutató visszajelzéseket, gondolatokat, hogy csapatként érkezzünk majd
célba.
Őszinte bizalommal a közös jövőben,
üdvözlettel: Liptai Kálmán

Több száz hallgatónk vehette át diplomáját
„Nekünk nincs annál jobb érzés, mint azt látni, hogy volt hallgatóink jó úton járnak, és mindez részben annak is köszönhető, ami
itt, Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán körülvette őket” – február hetedikén több száz EKF-es kaphatta meg diplomáját.
adott szakmáját tudja, hanem azt is, hogy
ő már egyszer helyt állt és képes volt tartósan, folyamatosan teljesítményt felmutatni” – szólt a hallgatókhoz.
A diplomaosztón beszédet mondott dr.
Liptai Kálmán rektor, Rázsi Botond, Eger

alpolgármestere és Molnár Magdolna,
szociálpedagógia szakon végzett hallgató is.
A részletes beszámoló, dr. Liptai Kálmán teljes beszéde és a fotógaléria IDE
KATTINTVA tekinthető meg.

Fotó: Korsós Viktor

Az Eszterházy Károly Főiskolán az őszi tanév
végén összesen 475 hallgató tett sikeres záróvizsgát. Közülük 432-en Bologna-rendszerű képzésben fejezték be tanulmányaikat:
alapképzésben 171, mesterképzésben 261
hallgatónk záróvizsgázott sikerrel az utóbbi
hetekben. Hagyományos főiskolai és egyetemi képzésben 18, míg szakirányú továbbképzésben 25 fő szerzett szakképzettséget.
Az eseményen Dr. Klinghammer Istvánt, felsőoktatásért felelős államtitkárt
– akiről az utolsó pillanatban derült ki,
hogy, bár szeretett volna, mégsem tudott
eljönni Egerbe –Dr. Gilly Gyula, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának politikai
főtanácsadója képviselte. Köszöntőjében
kiemelte: a minisztérium az egri főiskolát
a tanárképzés egy nagyon komoly fellegvárának tartja. „Egy értékes diplomát kaptak ma és nem szabad elfelejteni, hogy
ez nem csak azt igazolja, hogy az illető az
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Pályázati sikerek az EKF-en

Rengeteg munka
a jövő EKF-eseiért
Az utóbbi hónapokban nyílt napok sorozatát rendezte meg főiskolánk. A kiválóan megszervezett események iránt nagy volt az érdeklődés: a Líceum folyosóin, a „B” épület 121-es termében tolongtak a
felvételi előtt állók, de Sárospatakon is voltak kíváncsiskodók. Ott
voltunk az Education is.
A tizenkét megyét illetve Budapestet érintő roadshow-n és a
nyílt napokon túl a felvételi kampány kiemelt eseménye volt a január közepén rendezett Educatio
Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás.
A Hallgatói Szolgáltató Központ
munkatársai a hallgatókkal és
a főiskola több vezetőjével kiegészülve kiválóan teljesítettek a
felsőoktatási intézmények seregszemléjén. Az EKF felvételi időszakában is kiemelkedő jelentőségű
eseményen rengetegen fordultak
meg a főiskola standjánál, ahol
minden érdeklődő hozzájuthatott
a szükséges információkhoz. A színes képzési kínálatot tükröző, minőségi kiadványok, a barátságos,

közvetlen hangulat is vonzotta a
fiatalokat.
Az idén már háromnapos Educatiora ellátogatók rögtön a bejáratnál
találkozhattak az Eszterházy Károly
Főiskolát képviselőkkel, az intézmény sátránál – a mérsékelten hideg
időben – teával melengették a felvételi előtt állókat, akik így már rögtön
EKF-es szóróanyagokkal léphettek
be a Papp László Sportarénába. A
mintegy 40 ezer látogatót vonzó
rendezvényen az egriek standjánál
volt a legtöbb hallgatói munkatárs,
nem titkoltan abból a megfontolásból, hogy ők tudják a leghitelesebben közvetíteni azt a környezetet és
azokat a lehetőségeket, amelyek az
EKF-en várnak mindenkire.

Dr. Liptai Kálmán a Corvinus
műhelykonferenciáján
Dr. Liptai Kálmán rektor is részt vett a Magyar Felsőoktatás 2013,
„A nemzetközivé válás útján – Nekirugaszkodás, vagy stagnálás,
2014-2020” c. műhelykonferencián. A január 29-én rendezett tanácskozásnak a Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont.
A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja
(NFKK) immár hatodik alkalommal rendezte meg mű-

Az utóbbi hónapokban számos pályázati forrás
érkezett az Eszterházy Károly Főiskolára. Az új
projektek a meglévőkkel együtt kiválóan illeszkednek az intézmény fejlesztési irányvonalaihoz.
Az előző év vége egyik legjobb EKF-es híre volt,
hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért” c.
pályázaton 685.661.287 forintot nyert az intézmény. A január elsején indult projekt keretében az
Eszterházy Károly Főiskola és a Miskolci Egyetem
konzorciumi együttműködéssel kívánja megvalósítani a felsőoktatási pedagógusképzés minőségi
megújítását. A Térségi pedagógiai központ és a kapcsolódó hálózatok továbbfejlesztése, a Tanárképző
Központ kialakítása, valamint a pedagógusképzést
segítő szakmai tartalom- és minőségfejlesztés által
elérhetővé válik, hogy a térség pedagógusképzése
és annak gyakorlata megfeleljen a tudásalapú gazdaság és a köznevelési rendszer elvárásainak.
A projekt ütemezésének megfelelően megalakultak a szakmai munkacsoportok, véglegessé vált
a munka ütemezése és megteremődtek a fejlesztő
szakmai munka megkezdésének feltételei. A február 25-ére tervezett nyitó konferencián a projekt
vezetése ismerteti az eddig elvégzett feladatokat
és bemutatja a megvalósítandó tevékenységeket.
Egy szintén több százmillió forintos projekt indulhatott el a főiskolán idén februártól. „Az Eszterházy
Károly Főiskola területi társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése: Oktatás - Gyakorlat – Innováció”
c. programban az EKF és konzorciumi partnere, az
AGRIA TISZK a térség adottságaihoz és fejlődési lehetőségeihez igazodó, széleskörű szakmai együttműködéseken alapuló fejlesztések megvalósítására
vállalkozik, amely által a főiskola társadalmi, gazdasági szerepvállalása erősödik. A tevékenységek
eredményeképpen komplex hallgatói szolgáltatási
rendszer jön létre, illetve a felsőoktatási képzés duális rendszerűvé alakítása érdekében sor kerül képzések fejlesztésére és Pilot-jellegű lebonyolítására.
Minderre 450.833.473 forintot kaptunk.
További pályázati eredményekről IDE KATTINTVA és a közeljövőben megjelenő pályázati hírlevélben is olvashat még.

helykonferenciáját, amely minden év januárjában egyfajta
számvetést készít a felsőoktatás helyzetéről, koncepcionális
kérdéseiről.
Dr. Liptai Kálmán a konferencia első szekciójában – közvetlenül Mezey Barna, az ELTE rektora, Gilly Gyula, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának felsőoktatás-politikai főtanácsadója és Temesi József, a Budapesti Corvinus Egyetemen
működő Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központjának
társigazgatója után – mutatta be az egri felsőoktatás helyzetét és lehetőségeit.
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Újabb szakok
indulnak főiskolánkon
A közelmúltban két új, osztatlan tanárszak indítását is
támogatta a Magyar Akkreditációs Bizottság, így tovább
bővült az Eszterházy Károly Főiskola kínálata.
A könyvtáros tanár és a közösségi művelődés tanára szakot öt
másik közismereti tanárszakkal társítva, már 64 osztatlan tanári szakpárt hirdetett érettségivel rendelkezőknek az intézmény
nappali és levelező tagozaton a 2014/2015-ös tanévre.
Szintén a tanári pályát választóknak kínált lehetőséget a
hitta-nár-nevelőtanár szakkal társított közismereti tanárszakok
meg-hirdetése. Az Egri Hittudományi Főiskolával (EHF) évek
óta igen jó szakmai kapcsolatot ápol főiskolánk. Ennek
köszönhetően új együttműködési megállapodást készít elő a
két egri felsőoktatási intézmény. Az idegen nyelvi, az énekzene, a magyar és a történelem szakokkal társítva
jelentkezhettek az EHF-re a hittan tantárgy oktatására készülő
érettségiző diákok.

ÁLLAMI ELISMERÉS • Az Eszterházy Károly Főiskola 32 hallgatója részesült Klebelsberg ösztöndíjban. A támogatást a
tanári szakon tanuló tehetségeknek ítélte oda a szaktárca,
az elismeréseket január 13-án kapták meg a hallgatók Budapesten. Részletek ITT.

Édes EKF-es élet – Közös projekt a Stühmer Kft.-vel
Jelentős élelmiszer-tudományi fejlesztésekben vesz részt az Egerfood égisze
alatt működő Eger Innovations Kft.
Az egyik programban szakemberek
speciális lisztkeverékek három típusát
dolgozzák ki magas hozzáadott értékű,
humánklinikai vizsgálatokkal igazoltan
egészségvédő hatású tésztaféleségek
gyártása megalapozására. Magyarországon jelenleg nincs forgalomban olyan
lisztkeverék, amely amarántot, hajdinát,
zabot és rozst egyaránt tartalmaz, egyesítve azok igen kedvező bioaktív
komponens profilján alapuló élettani
hatásait. Bizonyos funkcionális termékek
– derelye, nudli és nokedli-prototípusok –
pozitív élettani hatásait is több célcsoporton végzett humánklinikai kísérletekkel igazoljuk. A termékek közétkeztetésbe vonásával a lakosság, elsősorban a
gyermekek egészségjavítása prevenciós
jelleggel több régióban megvalósítható lesz. A projekt 2014. január elsején
indult az alaplisztek minősítő vizsgálatával, közeli infravörös spektroszkópia
(NIR) alkalmazásával.
A projekt összköltsége 430.230.001
Ft, ebből támogatás: 304. 749. 868 Ft.
Konzorciumi tagok: GoodMills Magyarország Malomipari Zrt. konzorciumvezető;

Exilfood Kft.; Eger Innovations Nonprofit
Kft.; Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet
Egy másik érdekes projekt új, funkcionális élelmiszerként pozícionálható
méhészeti termékek és csokoládéféleségek prototípusai kidolgozására irányul,
melyek tényleges egészségvédő hatását
általunk továbbfejlesztett, komplex, 16
faktorból álló biológiai modellvizsgálatokkal támasztjuk alá. Hét új termék
prototípust dogozunk ki: szinbiotikus
mézkészítményt, mikrokapszulázott növényi kivonatokkal
dúsított, fokozott
antioxidáns kapacitású mézféleséget
és porított mézet,
vitaminozott, magas ásványi anyag
tartalmú gyermekmézet, ill. magas
D-vitamin és Ca
tartalmú töltött tejés étcsokoládét, étcsokoládét növényi
kivonatokkal, propolisszal, illetve fahéjjal, kurkumával
és kardamommal
gazdagítva, vala-

mint porított mézzel készült tejcsokoládét. A projekt megvalósítása január
elején az újszerű, kaszkád-rendszerű
extrakciós eljárás kifejlesztésével elkezdődött, ennek célja a magas hatóanyag
tartalmú növényi kivonatok előállítása.
A projekt összköltsége 350.083.520 Ft,
ebből támogatás: 256. 229.920 Ft. Konzorciumi tagok: Stühmer Kft. konzorciumvezető; Eger Innovations Nonprofit
Kft.; Budapesti Corvinus Egyetem – Alkalmazott Kémia Tanszék; Nagy és Fia Méhészeti Kft.
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Megújult
az EKF Nemzetközi Kapcsolatok Központja
Idén január elsejétől Dr. Kádár Judit vezeti az Eszterházy Károly Főiskolán működő Nemzetközi Kapcsolatok Központját.
Alapvetően két fő terület tartozik az egységhez: a külkapcsolatok és az idegen nyelvi képzések.
Ezen belül a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája menedzseli az intézmény külkapcsolatainak stratégiai és technikai munkáit, a bilaterális szerződéseket, új projekteket, oktatói mobilitás tanácsadást,
az egri városi intézményekkel és a külügyi szervekkel való kapcsolattartást, valamint a sárospataki Comenius Kar integrációjának
külkapcsolati és idegennyelvi vonatkozásait egy ottani referens
segítségével.
A Mobilitás Iroda továbbra is végzi a sokrétű hallgatói bejövő és kimenő
folyamatokat,
valamint
az
oktatói
mobilitás
adminisztrációját, az Erasmus-szerződéseket és minden ezekhez
kapcsolódó feladatot.

Az Idegen Nyelvi Intézet három fókuszcsoportban dolgozik: az
általános idegen nyelvi oktatás, a szakmai idegen nyelvi csoport,
valamint a nyelvvizsga csoport. Ez utóbbi ellátja az oktatási és vizsgáztatási feladatokat, valamint új nyelvvizsgarendszereket, oktatási módszereket is tesztel, új elemként pedig mentorálja azon oktatókat az EKF-en, akik idegen nyelvi órákra, előadásokra, külföldi
oktatómunkára készülnek.
A negyedik – és egyben új – egység, a Nyelvi és Interkulturális
Szolgáltató Iroda munkatársai – ahogy az Interkulturális
csoportban – a bejövő hallgatók kulturális programjait
menedzselik, míg az iroda új te-vékenységek sorát is elindítja
különböző nyelvi szolgáltatásokkal (pl. fordítás, tolmácsolás,
idegenvezetés, rendezvényszervezés, prezentációs felkészítés),
amelyek elérhetőek lesznek mind az in-tézmény egységeinek és
oktatóinak, mind pedig a város és a térség lakosságának,
cégeinek.

Szocsi 2014:
az EKF-es Szabó Milán is célba ért

Kedvezményes bérletek a színházba
Tovább folytatódik az Eszterházy Károly Főiskola és a Gárdonyi
Géza Színház több évtizedes együttműködése. A kedvezményes árú Eszterházy-bérlettel – a már megszokott módon – a
tavaszi félévben is két előadás tekinthető meg.
A Hajmeresztő c. (interaktív bűnügyi vígjáték), közönségtalálkozóval egybekötött előadás március 5-én, este hét órakor
kezdődik. Míg A Padlás c. musical április 2-án, szintén este hét
órakor indul.
Az Eszterházy-bérlet ára – az eddig megszokott módon –
1500 forint, jegyek február 13-tól válthatók ügyfélfogadási időben a Hallgatói Szolgáltató Központ ’B’ épületi irodájában.

Újabb ösztöndíjakról döntött
a főiskola vezetése
A Minerva ösztöndíj keretein belül az Eszterházy Károly Főiskola
tudományos támogatást biztosít az első beiratkozott félévben – a
2014/2015-ös tanévre – azon alap- és osztatlan képzésre felvételt
nyert hallgatói számára, akik a beiratkozást megelőző 3 évben az
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV), a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) 1-10.
helyezést értek el vagy a Középiskolai Tudományos Diákkörök
Országos Konferencián (TUDOK) nagydíjas elismerésben része-

Szabó Milán hetvenharmadik lett a férfi szabad stílusú sífutók sprintversenyének selejtezőjében. A szocsi téli olimpián szereplő EKF-es
sportoló a nyolcvanhat indulót felvonultató mezőnyben ért célba.
Az egri főiskola sífutója a sprintverseny keddi selejtezőjében
nem sokkal tizenkét óra előtt állt rajthoz. Szabó Milán (a képen
jobbra) korábban úgy nyilatkozott, hogy az első hatvanba kerüléssel már elégedett lenne, ám tegnap Facebook-oldalán már jelezte, számára problémát jelent, hogy a hét-nyolc fokos hőmérséklet
miatt elkezdett olvadni a hó. „Sajnos ezen az olvadt havon már a
középmezőny léceitől is két-három métert kapok százon, így elég
távolinak tűnik a legjobb 60 is” – írta Szabó Milán. A hetvenharmadik hely így is kiváló eredmény a magyar sífutótól, akinek már az
olimpiai részvétele is megsüvegelendő teljesítmény.

sültek. Az ösztöndíj összege havonta 20.000 forint.
A főiskola havi 30.000 forint összegű tudományos ösztöndíjat
biztosít az első beiratkozott félévben a 2014/2015-ös tanévre mesterképzésre felvételt nyert hallgatói számára, akik a beiratkozást
megelőző 3 évben Országos Tudományos Diákköri Konferencián 1-3.
helyezést értek el.
Az EKF Alumni Ösztöndíjra az intézményben, illetve annak jogelődjében végzett hallgatóink gyermekei jogosultak, amennyiben teljes idejű képzésben, önköltséges finanszírozási formában
kezdik meg tanulmányaikat és a felvételi eljárás során legalább
350 pontot érnek el. A kedvezmény a költségtérítés összegének 20 százaléka.

