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Mérföldkőhöz érkezett az Eötvös József Főiskola Szegedi úti kampuszának felújítása. A
184,47 millió forint európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás eredményeként
megújulnak a hallgatói és oktatói terek. Modernizálják és bővítik a Szegedi úti
épületegyüttest. A vezeték nélküli hálózatok modernizálása, a hallgatói, kutatói terek
kialakítása, illetve modern, az oktatást és a gyakorlati képzést támogató eszközök
beszerzése mellett a fejlesztés hozzájárul a kulturális és sportélet fejlesztéséhez is.
A főiskola a Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése című, EFOP-4.2.1-16 számú pályázaton elnyert
forrást a Szegedi úti Campus A, C épületének és kistornatermének felújítására, oktatási
infrastruktúrájának modernizálására fordítja. Ennek során az épület teljes belső villamostechnikai,
informatikai és esztétikai restauráción esik át, szem előtt tartva mind a kor, mind a környezetvédelmi
és energiatakarékossági elvárásokat.
A kivitelezési munkák 60%-os készültségi szintet értek el:
 Nagyrészt befejeződtek a C épület aula bontási munkálatai, és az ütemezésnek megfelelően
halad az építés-átalakítás – körvonalazódnak a hallgatói terek, a Tanulmányi Osztály, a
Hallgatói Szolgáltató Iroda és a Kortárs Galéria terei.
 Szintén ütemszerűen haladnak az épületvillamossági átalakítások, felújítják az internetes
hálózatot, cserélik az A és a C épületben az elavult villanyvezetékeket és a világító testeket is.
 A tornaterem és az újonnan kialakított hallgatói és kulturális terek akadálymentesítése, valamint
az épületegyüttes egészére kiterjedő tűzvédelmi rendszer kialakítása folyamatban van.
 A következő ütemben készül el az A épület nagyelőadóban lévő színpad fény- és
hangtechnikájának modernizálása, az oktatói terek, irodák komfortosabbá tétele
szalagfüggönyös árnyékolással.
Az általános oktatási célú tantermek felújításán kívül a jelen projektből beszerzett, az oktatást segítő,
a legjobb elérhető technológia kritériumainak megfelelő, a gyakorlati képzést támogató eszközökkel
rendezik be a termeket az építési kivitelezés végén, valamint végleges helyére kerül a Főiskola
Múzeuma és egy gyerekbarát könyvtár részleg is.
A főiskola Intézményfejlesztési Tervében meghatározott célokhoz híven kiemelt szerepet kap a
felújított épületben az innovatív oktatási módszerek, illetve a gyakorlatorientált képzések speciális
igényeinek való megfelelés.
A beruházás tervezett befejezése 2019 ősze.
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A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.ejf.hu oldalon olvashatnak.

