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Együttműködési megállapodást kötött a MEOSZ és az Edutus Főiskola 

A pénteken aláírt együttműködés célja, hogy támogassa a fogyatékossággal élő, 

mozgáskorlátozott embereket a felsőfokú végzettség megszerzésében. Hegedüs Lajos 

elmondta: hazánkban a fogyatékos emberek körében rendkívül alacsony a diplomások 

aránya, a 2011-es népszámláláskor alig több mint 8 százalékuk rendelkezett valamilyen 

felsőfokú képesítéssel. A MEOSZ ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely 

segítheti őket abban, hogy felsőfokú végzettségre tegyenek szert és ezáltal előnyösebb 

helyzetbe kerüljenek a munkaerőpiacon- tette hozzá az elnök. 

A megállapodás értelmében a főiskola a MEOSZ tagjai számára rugalmas tanulmányi 

időbeosztást, vizsgarendet és konzultációs lehetőségeket, valamint teljes körű e-learning és 

elektronikusoktatás-támogatást biztosít. A MEOSZ által hozzájuk irányított első húsz 

jelentkezőt kedvezményes árú laptoppal várják, és egy „virtuális konzultációs teret” is 

kialakítanak, hogy az oktatási anyagok elektronikus úton, otthonról is könnyen elérhetővé 

váljanak. Emellett a főiskola tutort is biztosít, aki személyre szabott segítséget nyújt majd a 

mozgáskorlátozott diákoknak. A MEOSZ a rendelkezésére álló információs csatornáin 

(honlap, újság, rendezvények stb.) tájékoztatást ad a főiskola képzéseiről és saját távoktatási, 

felnőttképzési programja kapcsán is együttműködik az intézménnyel. A Szövetség 

székházának akadálymentesített termeiben helyet biztosít a főiskolai oktatásnak és szakmai 

segítséget nyújt az Edutus számára a mozgásfogyatékossággal összefüggő speciális 

körülmények biztosítása érdekében.  

A budapesti és tatabányai telephelyen működő intézményben – költségtérítés ellenében – 

gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás és 

turizmus-vendéglátás alapszakokon lehet diplomát szerezni, de felsőoktatási szakképzésekre, 

szakirányú továbbképzésekre is lehet jelentkezni. Az intézmény és a Szövetség a jövőben 

együttműködik majd abban is, hogy – lehetőség szerint –pályázati és egyéb forrásokkal 

támogassák a mozgáskorlátozott hallgatók képzési költségeit és a szükséges technikai és 

infrastrukturális feltételek megteremtését.  

Az Edutus képzéseire 2013. augusztus 12-ig pótfelvételi keretében még lehet jelentkezni. 

Részletek a http://www.edutus.hu/cikk/potfelveteli_____/ linken olvashatók.  

További információ: Derera Mihály, a MEOSZ OTTI igazgatója (derera@meosz.hu, 06-

1/388-2388) 

www.edutus.hu 
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