
 

Hírlevél a Miskolci Egyetem hallgatóinak 

2016. április 4. 

 

 

ÁLLÁSBÖRZE 2016  

 
Közel 70 cég, állásajánlatok, szakmai gyakorlati helyek, cégbemutatók, tanácsadások, CV ambulancia – 

április 6-án látogass el a campus nagyszabású állásbörzéjére! Helyszín: előcsarnok, díszaula, nyitva: 10-16 
h-ig.  

 

 

JÓTÉKONYSÁGI PAPÍRGYŰJTÉS  

 
A Föld Napja alkalmából jótékonysági papírgyűjtést tart 2016. április 27-

én és 28-án az egyetemen, a Rockwell feletti taxi-parkolóban az 
Energetikai Szaktanács.  

 

 

ÉLELMISZERGYŰJTÉS 
AZ ÉHEZŐK 

MEGSEGÍTÉSÉRE (2016) 

 
Ismét tartósélelmiszer-gyűjtést 

rendez egyetemünkön a 
Magyar Vöröskereszt.  

    

 

ÁLLÁSBÖRZE FELKÉSZÍTŐ 
NAPOK  

 
Az ÁLLÁSBÖRZE FELKÉSZÍTŐ 

NAPOK utolsó programján a 
leghatékonyabb kiválasztási 

formáról, az ASSESSEMENT 
CENTER-ről lesz szó. Ha érdekel, 
hogy milyen gyakorlatokra lehet 
számítani, és hogyan tudsz a 
legjobban felkészülni, gyere el 

április 5-én, 16 órakor!  
 

 

MEGHÍVÓ DR. VITÁLYOS ESZTER ÁLLAMTITKÁR 
ELŐADÁSÁRA 

 
Dr. Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség Európai Uniós 

fejlesztésekért felelős államtitkára tart előadást „Vállalatok, 
kutatóintézetek és a felsőoktatási intézmények közötti 

együttműködési lehetőségek a 2014-2020-as európai uniós 
programozási időszakban” címmel 2016. április 6-án (szerdán) 

10:30 órától a Miskolci Egyetem C/2. épület fszt. XXXIV. sz. 
előadótermében.  

   

 

A KÖLTÉSZET NAPJA AZ 
EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN  

 
Versünnep délelőtti 

meglepetésekkel, Czabányi Attila 
vers- és dalbirtokos műsorával. 
Mindenkit szeretettel várnak a 

szervezők a Könyvtárba.  

 

PROQUEST BEMUTATÓ 
ÉS TRÉNING  

 
Az április 5-ei bemutatón a 

ProQuest Central és a 
ProQuest SciTech Collection 

multidiszciplináris 
adatbázisokkal ismerkedhetnek 

meg az érdeklődők.  
 

 

PÁLYÁZATOK 

 
Folyamatosan elérhetőek 
honlapunkon az aktuális 

pályázatok!  
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SZARVASŰZŐK 

 
Lenne kedved szarvast űzni? 

Jelentkezz az idei Szarvasűzők-re!  

 

ÚSZÓMESTEREKET 
KERESÜNK!  

 
Keress pénzt szórakozva! 

Meghosszabbítottuk a 
határidőt!  

 

I. ORSZÁGOS JAZZ 
MŰVELTSÉGI 
VETÉLKEDŐ 

 
Ha nem vagy UFO és 

szereted a jazzt, jelentkezz Te 
is!  

    

Miskolci Egyetem - PR és 
Kommunikáció Csoport 

3515 Miskolc-Egyetemváros 

+36 46 565 111  

 

hirlevel@uni-miskolc.hu 

 

Copyright © 2016. Miskolci Egyetem  
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