2012. december – 2013. január
1.

December 3–4-én, Varsóban, a Warsaw University of Life Sciences szervezésében
került sor a „KBBE.2013.2.3-02: Network for the transfer of knowledge on traditional
foods to SMEs” elnevezésű FP7-es program keretén belül formálódó új projektet
megvalósító nemzetközi konzorcium munkaértekezletére. A program célja a kis- és
középvállalkozások versenyképességének javítása tudástranszfer, valamint innovációs
lehetőségek feltárása révén. A projekt koordinátori feladatát a finnországi JAMK
University of Applied Sciences (JAMK) vállalta magára. Hét országból összesen 11
partner vesz részt a konzorcium munkájában, melyben közreműködésre felkérték az
EKF Egerfood Regionális Tudásközpontja által működtetett klasztert is. Az Egerfood
RET, illetve a főiskolánk nem kizárólag három eltérő platformban vesz részt, hanem a
3. workpackage (Innovative applications to increase regional competitiveness of SME-s
int he food sector) vezetésének a jogát is nekünk ítélték. Az egri főiskola által szervezett
klasztert dr. Pál Károly tudományos munkatárs képviselte nemzetközi fórumon, aki
tevékeny részt vállal a projekt szakmai anyagának összeállításában is.

2.

December 5-én dr. Gábos Judit egyetemi tanár a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen befejezte habilitációs cselekményeit. Szép tudományos és művészeti
teljesítményéhez ezúton is gratulálunk.

3.

Intézményünk idei tanévének első, immáron új rendszerben megszervezett nyílt napjára
2012. december 6-án, csütörtökön került sor. A rendezvényre idén is rengeteg
érdeklődő, elsősorban középiskolás, pályaválasztás előtt álló látogatott el. A különböző
bemutató előadások modulárisan, egymástól elcsúsztatva voltak megtartva, mintegy
nyolc helyszínen, amely lehetővé tette, hogy a nyílt napra ellátogatók az általuk érdekelt
képzési területek és szakok minél több bemutatóján rész vehessenek. Az idei decemberi
nyílt napon szakmacsoportonként már nemcsak előadásokat, hanem sokkal színesebb és
érdekesebb szakmai bemutatókat hallhattak a jelenlévők. A programok fő helyszíne a
Líceum volt, de intézményünk többi épületében is várták az érdeklődőket. A nyílt napot
hasonló rendszerben szervezték meg 2013. január 24-én is, amely rendezvényre szintén
nagyszámú érdeklődő érkezett intézményünkbe.

4.

December 11-én a Debreceni Egyetemen sikeresen befejezte habilitációs cselekményeit
dr. Pap József, a Történelemtudományi Intézet egyetemi docense. A szép tudományos
teljesítményhez ezúton is gratulálunk.

5.

December 12-én dr. Szentesi Zsolt főiskolai tanár a Magyar Irodalomtudományi
Tanszék vezetője a Debreceni Egyetemen sikeresen befejezte habilitációs
cselekményeit. Tudományos eredményéhez ezúton is gratulálunk.
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6.

Intézményünk vezetői és a Médiainformatika Intézet három tanszékvezető tanára 2012.
december 12-13. között részt vett Malajziában a XII. ICI Konferencián. Az
információtechnikai és oktatástechnológiai konferenciasorozat – a Médiainformatika
Intézet gondozásában – 1992 óta kerül megrendezésre (kezdetben Agria Média
címmel), melynek megrendezéséhez először az egyiptomi Delta Akadémia, majd
később a malaysiai OUM (Open University Malaysia) csatlakozott. A korábban
kétévente megrendezésre kerülő konferencia mára, évenkéntire sűrűsödött. A decemberi
konferencia szakmai munkája a „tanulás korlátok nélkül” (Learning Unlimited) téma
köré szerveződött, a Médiainformatika Intézetet dr. Kis-Tóth Lajos, az intézet vezetője,
Lengyelné dr. Molnár Tünde, az Informatika Tanszék vezetője, dr. Monok István, a
Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék vezetője, valamint dr. Szíjártó Imre, a
Mozgóképkultúra Tanszék vezetője képviselte.

7.

December 19-én ülést tartott a főiskola Szenátusa. A testület 14 napirendi pontot
tárgyalt. Főiskolai kitüntetéseket adományozott, megújította az LPSA kuratóriumát,
támogatta Borkultúra Központ szervezeti egység létrehozását. 2013. január 1-től az
Informatika Tanszék megnevezésének Humán Informatika Tanszék névre történő
változtatását jóváhagyta. Jóváhagyta a Gyakorlóiskola Alapító Okiratát, döntött az
osztatlan képzésben indítandó tanár szakos szakpárokról.

8.

A Főiskolán hagyományosan megrendezett év végi fogadásra 2012. december 20-án
került sor, az ünnepségen kitüntetések, kinevezések és díjak kerültek átadásra,
melyeknek részleteit a főiskolai honlap hírek rovatában is közzé tettük. Minden
kitüntetett kollégánknak ez úton is gratulálunk.

9.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalos tájékoztatása szerint az idén februárban
induló képzésekre összesen csaknem 5700-an jelentkeztek. Az Oktatási Hivatal által a
felvi.hu-n közétett adatokból kiderül, hogy a tanárszakokra a legtöbben – összesen 359
fő – az Eszterházy Károly Főiskolára jelentkeztek. Az összes magyarországi
felsőoktatási intézmény között így az egri főiskola – a 2013.évi keresztféléves
jelentkezéseket tekintve – az ötödik legkeresettebb intézmény. A karok népszerűségi
listájában az EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Kara szintén az ötödik helyet
foglalja el a Budapesti Corvinus Egyetem és a BME karai után. A főiskola a
keresztféléves felvételi eljárásban 23 tanári szakképzettséget hirdetett meg a már
pedagógus vagy tanári végzettséggel rendelkezők számára. A felvételi vizsgákra január
7-én, a vonalhúzásra, azaz a ponthatár megállapítására január 24-én került sor.

10.

Január 10-én a Szenátus virtuális ülésén megerősítette a gyógynövény ismereti
szakreferens szakirányú továbbképzési program létesítését és indítását főiskolánkon.

11.

Dr. Kiss Attila, főiskolánk Egerfood Tudásközpontjának a főigazgatója január 21 – 23.
között, a szervezők által szóbeli előadásra felkért egyedüli magyar kutatóként vett részt
a hollandiai Noordwijkerhoutban megrendezett, „8th Rapid Methods Europe, Food, Feed
and Water Analysis” elnevezésű nemzetközi konferencián. A szóbeli előadás címe:
„Developments in analytical methods for detection of biogenic amines in food”. A 178
résztvevőt, köztük számos tengerentúli kutatót felvonultató fórumon a legkorszerűbb
analitikai gyorsvizsgálati rendszerek, új elven alpuló egyedi műszeres méréstechnikák,
újszerű mintaelőkészítési eljárások, speciális komponensek és kontaminánsok
detektálásának problémái, valamint többfunkciós, új tervezésű műszerek kerültek
bemutatásra. A rendezvény módot adott az akadémiai és ipari partnerek közötti, üzleti
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jellegű, kétoldalú megbeszélések lefolytatására is, így dr. Kiss Attila többek között a
Barilla olasz gabonaipari konszern kutatási igazgatójával, dr. Michele Sumannal
konzultált az eredetvédelem, illetve az élelmiszerbiztonság megerősítésre irányuló
közös fejlesztések lehetőségeiről. A szóbeli előadás mellett az Egerfood Tudásközpont
három másik kurrens kutatásának az eredményei is bemutatásra kerültek poszter
prezentációk formájában.
12.

A klímaváltozás, és annak a szőlészetre, borászatra gyakorolt hatása volt a fő témája
annak a január 23. és 26. között megrendezett négynapos szakmai tudományos
konferenciának, amelyet az egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, a gyöngyösi
Károly Róbert Főiskola, az egri Eszterházy Károly Főiskola, valamint a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa, az egri, a bükki, a mátrai és a tokaji borvidék hegyközségi tanácsa
szervezett.

13.

Január 29-én ülést tartott főiskolánk Professzori Tanácsa. Az ülést dr. Romsics Ignác
akadémikus, a testület elnöke nyitotta meg, majd dr. Hauser Zoltán rektor tartott
tájékoztatót a felsőoktatás és az intézmény aktuális helyzetéről. Ezt követően a
rektorhelyettesek és más vezetők különböző témákról referáltak; a referátumokat
konzultáció követte. Tájékoztatók hangzottak el a főiskola doktori iskoláinak
helyzetéről. A tanács javasolta a Szenátusnak „Rector Emeritus” cím alapítását.

14.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Réz Lóránt kollégánk Miniszteri Elismerő Oklevél
kitüntetésben részesült a magyar zenekultúra értékeinek terjesztéséért és eredményes
pedagógiai munkásságáért.

15.

Dr. Zombola Péter zeneszerző, az Ének-zene Tanszék adjunktusa zeneművészeti
tevékenységének elismeréseképpen a „Magyar zeneművészet” kategóriában „Junior
Príma-díjat” kapott. Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk.

Eger, 2013. február 19.
Dr. Hauser Zoltán
rektor
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