2013. március
1.

Február 28-án Udvarhelyi Boglárka, az Ének-zene Tanszék adjunktusa sikeresen megvédte
DLA diplomamunkáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. A disszertáció címe:
Opera és operett az 1867-es év Párizsában (Verdi: Don Carlos, Gounod: Romeo és Júlia,
Offenbach: A gerolsteini nagyhercegnő). A diploma védését február 14-én diplomakoncert
előzte meg, melyen Gounod, Wagner, Boito, Verdi, Puccini és Offenbach műveket
hallhattunk. A fokozatszerzéshez gratulálunk!

2.

Március 2-án 10.00 órától a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezésében, az Uniós
Fejlesztések nyílt napja – séta a kulisszák mögött rendezvénysorozat – keretében nyílt napot
tartottunk a főiskola – uniós támogatásból – megújult Líceum épületében. A rendezvényt
sajtótájékoztatóval indítottuk, ezt követően óránként indultak csoportok az épület
megtekintésére. Annak ellenére, hogy a főiskola már ez idáig is több hasonló nyílt napot
szervezett, az érdeklődők száma meghaladta a 100 főt.

3.

Az Eszterházy Károly Főiskola EGERFOOD Tudásközpontjának vendége volt dr. Maruzsa
Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, aki március 04-én SCIENCE CAFÉ
tudományos fórum keretében előadást tartott a magyar felsőoktatás aktuális kihívásairól,
illetve a kormány szektort érintő átalakítási-fejlesztési koncepciójáról. Szót ejtett a
felsőoktatási intézmények finanszírozásának változásairól, a képzési struktúra
átalakításának lehetőségeiről, az alkalmazott tudományok főiskolája címmel járó
feladatokról, illetve a fiatalok pályaválasztása motivációiról. A fórumot megelőzően
államtitkár úr betekintést nyert az Egerfood Tudásközpontban folyó célzott alap-, illetve
alkalmazott kutatások módszertanába és széles vertikumába, valamint képet nyert a
gazdasági partnerekkel közösen végzett kísérleti fejlesztések céljairól és eredményeiről.

4.

Március 5–6-án került megrendezésre az „Advances in Biosensors and Biodetection”
elnevezésű konferencia Barcelonában. Az Eszterházy Károly Főiskolát az EGERFOOD
Tudásközpont két kutatója, dr. Bóka Beáta és Szalontai Helga képviselte. Poszter
prezentációikban bemutatták a tudásközpontban zajló bioszenzoros fejlesztések legújabb
eredményeit. Prezentációk: – Péter Fűtő, Beáta Bóka, Nóra Adányi, Attila Kiss: Novel
catalase based, organic-phase amperometric biosensor for the determintaion of increased
catalase content in milk samples; – Beáta Bóka, Nóra Adányi, Attila Kiss: Lysine
determination with lysine decarboxylase based amperometric biosensor; – Helga Szalontai,
Nóra Adányi, Attila Kiss: Quartz Crystal Microbalance and Optical Waveguide Lightmode
Spectroscopy based immunosensors for probiotics detection; – Gábor Csiffáry, Helga
Szalontai, Nóra Adányi, Attila Kiss: Lactate 2-monooxygenase based amperometric
biosensor for lactic acid determination in various dairy products. A konferencia kiváló
lehetőséget nyújtott az aktuális bioszenzoros fejlesztési irányzatok megismerésére, ahol
többek között a Lab-on-a-Chip, Microarray Technologyes, Single Cell Analysis témák
kerültek bemutatásra a párhuzamos szekciókban.
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5.

A főiskola az idei évben is megszervezte a Varázstorony vetélkedőt, amely március 6-án
14.00 órakor került megrendezésre. A természettudományos tantárgyak kedveltségének
növelésére létrehozott versenyt immáron negyedik alkalommal rendeztük meg. A legutóbbi,
a 2012-2013. évi háromfordulós vetélkedő március 6-án a döntővel zárult.

6.

Március 6-án ülést tartott a Szenátus. Az ülésen a testület megvitatta és támogatta a
Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Karának csatlakozását az Eszterházy Károly
Főiskolához. A döntés után, a fenntartó véleményének ismeretében kezdődhetnek meg a
tárgyalások a felek között. A továbbiakban a testület főiskolai tanári pályázatot
véleményezett, jóváhagyta a közbeszerzési tervet, módosította a felvételi szabályzatot, a
Bölcsészettudományi Karon tervezett szervezeti változtatásokról döntött, és támogatta a
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak indítását.

7.

A Budapesten megrendezett Szenior Atléták Fedettpályás Országos Bajnokságán a
Sporttudományi Intézet oktatója, dr. Béres Sándor egyetemi docens kimagasló eredményt
ért el három versenyszámban is. A főiskola jó hírnevét is erősítő eredményhez ezúton is
gratulálunk.

8.

Március 21-én a Magyar Tudományos Akadémia székházának nagytermében tartotta
fennállásának 20. évfordulójáról megemlékező ülését a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság. Az ünnepi programon intézményünket dr. Hauser Zoltán rektor és dr. Kis-Tóth
Lajos rektorhelyettes képviselte.

9.

Az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézete és a GEEA Gazdálkodás az
Emberi Erőforrásokkal MTA Emberi Erőforrás Gazdaságtana Tudományos Bizottságának
Albizottsága március 21-22-én intézményünkben rendezte meg a Vállalati versenyképesség
javítása kompetencia központú HR tevékenységgel című szakmai konferenciáját. A
tanácskozáson 4 szekcióban 11 előadás hangzott el; a poszterszekcióban 6 mű került
bemutatásra. A két napos rendezvényen aktuális, és az észak-magyarországi régióhoz
szorosan kapcsolódó témák megvitatására került sor.

10.

Március 27-i ülésén a Szenátus véleményezte a rektori pályázatokat. A két pályázattal
kapcsolatosan előterjesztette állásfoglalását a pályázatelbíráló ad hoc bizottság, valamint a
Tudományos Tanács. A hozzászólásokat követően titkos szavazással dr. Liptai Kálmán 16
igen szavazatot, dr. Kiss Attila 10 igen szavazatot kapott a testülettől. Az ülésen részt vett a
fenntartó képviseletében dr. Solti Péter főosztályvezető. A Szenátus a továbbiakban
megvitatta és elfogadta a 2012. évi beszámolót.

11.

Március 28-án az Eszterházy Károly Főiskola 2013. évi költségvetésével kapcsolatos
megbeszélés történt az Emberi Erőforrások Minisztériumban dr. Maruzsa Zoltán helyettes
államtitkár meghívására. Intézményünket dr. Hauser Zoltán, Vadászi János, Kovács
Józsefné képviselték. A megbeszélésen részt vett dr. Bathó Ferenc gazdasági ügyekért
felelős államtitkár és a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője is.

Eger, 2013. április 10.
Dr. Hauser Zoltán
rektor
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