
 

 
 
 
EREDMÉNYKOMMUNIKÁCIÓ  

 
A PROJEKT CÍME: Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a 
megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek 
hozzáférhetőségének javításáért 

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-3.4.3-16-2016-00003 

 
Médiamegjelenések 

Média: Bajai TV - Híradó 

Megjelenés címe: Közösen pályáztak 

Megjelenés dátuma: 2017. augusztus 10.  

url. elérhetőség: https://www.youtube.com/watch?v=OD1JtgKEyF8  

 

Média: Bácskai Napló 

Megjelenés címe: hirdetés 

Megjelenés dátuma: 2017. augusztus 10. 

url. elérhetőség: https://bajahangja.hu/bacskai-naplo/archivum-bacskai-naplo/2017 

 

Média: Hrvatski Glasnik 

Megjelenés címe: hirdetés 

Megjelenés dátuma: 2018. május 31. 

url. elérhetőség: http://epa.niif.hu/02900/02962/00208/pdf/EPA02926_hrvatski_glasnik_2018_22.pdf 

 

Média: www.amve.hu 

Megjelenés címe: Madárbarát iskolák 

Megjelenés dátuma: 2019. március 13. 

url. elérhetőség: https://amve.hu/2019/03/13/madarbarat-iskolak/ 

 

Média: www.amve.hu 

Megjelenés címe: Madárbarát iskolák 

Megjelenés dátuma: 2019. március 13. 

url. elérhetőség: https://amve.hu/2019/03/13/madarbarat-iskolak/ 

 

Média: www.baja.hu 

Megjelenés címe: Egyre több a madárbarátintézmény 

Megjelenés dátuma: 2019. március 13. 

url. elérhetőség: https://www.baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/9021-egyre-tobb-a-madarbarat-

intezmeny 

 

Média: Bajai TV - Híradó 

Megjelenés címe: Madárbarát intézmény 

Megjelenés dátuma: 2019. március 13. 

url. elérhetőség: https://www.youtube.com/watch?v=JLJtwFsCH58 
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Média: www.baja.hu 

Megjelenés címe: 900 milliós felújítás 

Megjelenés dátuma: 2019. július 3. 

url. elérhetőség: https://baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/9584-900-millios-felujitas 

 

Média: Bajai TV - Híradó 

Megjelenés címe: 900 milliós felújítás 

Megjelenés dátuma: 2019. július 3. 

url. elérhetőség: https://www.youtube.com/watch?v=4DiixsI25bs 

 

Média: www.bacsmegye.hu 

Megjelenés címe: Megújul az Eötvös József Főiskola Szegedi úti kampusza 

Megjelenés dátuma: 2019. július 4. 

url. elérhetőség: https://bacsmegye.hu/baja/2019/07/megujul-az-eotvos-jozsef-foiskola-szegedi-uti-

kampusza 

 

Média: Bajai TV - Híradó 

Megjelenés címe: Neveljünk olvasókat! - workshop 

Megjelenés dátuma: 2021. október 7. 

url. elérhetőség: https://www.youtube.com/watch?v=52e_0ap9ykg 

Hír szerzője: Szombati Krisztina 

 

Média: www.amve.hu 

Megjelenés címe: Logopédia a köznevelés kihívásainak tükrében 

Megjelenés dátuma: 2021. október 8. 

url. elérhetőség: https://amve.hu/2021/10/08/logopedia-a-kozneveles-kihivasainak-

tukreben/?fbclid=IwAR18dPDsmdt6t39kEM5gJJRMMLhjLof2BRclXAQwmcPEHPjUQ0PFpCFHZm4 

Hír szerzője: Szádeczky Attila 

 

Média: Bajai TV - ZOOM 

Megjelenés címe: Neveljünk olvasókat! - workshop 

Megjelenés dátuma: 2021. október 11. 

url. elérhetőség: https://www.youtube.com/watch?v=_YHeFpu8I64 

Hír szerzője: Szombati Krisztina 

 

Média: Bajai TV - Híradó 

Megjelenés címe: EFOP-363 projektzárás 

Megjelenés dátuma: 2021. december 2. 

url. elérhetőség: https://www.youtube.com/watch?v=svrurl3i6GQ 
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Megjelenések az EJF.hu oldalon: 

 

Cím: Fenntarthatóság kérdésköre gyakorlati példákon keresztül 

Dátum: 2021. március 20.  

url. elérhetőség: https://ejf.hu/hireink/fenntarthatosag-kerdeskore-gyakorlati-peldakon-keresztul 

Meghívó: https://ejf.hu/hireink/a-fenntarthatosag-kerdeskore-gyakorlati-peldakon-keresztul-online-

eloadassorozat 

FB megjelenés: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5847688455257410&type=3 

 

Cím: A fenntarthatóság kérdéskörének elméleti megközelítései 

Dátum: 2021. április 06. 

url. elérhetőség: https://ejf.hu/hireink/a-fenntarthatosag-kerdeskorenek-elmeleti-megkozelitesei 

https://ejf.hu/hireink/online-eloadassorozat-a-fenntarthatosag-jegyeben 

FB megjelenés: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5931978816828373&type=3 

 

Cím: Folytatódott az online előadássorozat a fenntarthatóság témakörében az EJF-en 

Dátum: 2021. május 17. 

url. elérhetőség: https://ejf.hu/hireink/folytatodott-az-online-eloadassorozat-a-fenntarthatosag-

temakoreben-az-ejf-en 

FB megjelenés: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6148222985203954&type=3 

 

Cím: Táncoktatás és táncház várja a hallgatókat 

Dátum: 2021. szeptember 22. 

url. elérhetőség: https://ejf.hu/hireink/tancoktatas-es-tanchaz-varja-a-hallgatokat 

FB megjelenés: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6770782902947956&type=3 

https://www.facebook.com/201320803400311/photos/a.211604612371930/1696717763860600/ 

 

Cím: Josef Michaelis előadást tartott a főiskolán 

Megjelenés dátuma: 2022. szeptember 25. 

url. elérhetőség: https://ejf.hu/hireink/josef-michaelis-eloadast-tartott-a-foiskolan 

 

Cím: Pedagógushallgatóknak tartottunk módszertani workshopot 

Dátum: 2021. október 07. 

url. elérhetőség: https://ejf.hu/hireink/pedagogushallgatoknak-tartottunk-modszertani-workshopot 

FB megjelenés: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6889508964408682&type=3 

 

Cím: Pedagógushallgatóknak tartottunk módszertani workshopot 

Megjelenés dátuma: 2021. október 8. 

url. elérhetőség: https://ejf.hu/hireink/pedagogushallgatoknak-tartottunk-modszertani-workshopot 

 

Cím: Eredményes szakkollégiumi félév 

Dátum: 2021. december 20. 

url. elérhetőség: https://ejf.hu/hireink/eredmenyes-szakkollegiumi-felev 

 

Plakátok a szakkollégium által szervezett programokról: https://ejf.hu/miskolczy-szakkollegium 

 

Plakátok a Sportiroda által szervezett programokról: https://ejf.hu/hallgatoi-szolgaltato-

iroda/sportiroda 
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