
 

Hírlevél a Miskolci Egyetem hallgatóinak 

2016. április 18. 

 

 

 

PÁLYÁZATOK 

 
Folyamatosan elérhetőek 
honlapunkon az aktuális 

pályázatok!  

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁ
ZATOK 

 
Elérhetőek az 

ösztöndíjpályázatok!  
 

 

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.  
 

    

 

ÖNISMERET, ÖNBECSLÉS 

 
A Lelki Fitnesz következő 

alkalmán, csütörtökön 18.30-tól, 
önismeretről és önbecslésről lesz 

szó  

 

MINDIG CSAK 
TANGÓ - CSEH 
TAMÁS KLUB 

INDUL AZ 
EGYETEMI 

KÖNYVTÁRBAN 

 
Hallgassuk a dalokat, 
és teázzunk együtt! 
Mindenkit várunk!  

 

LELKÉSZSÉGI KIRÁNDULÁS 
A BÜKKBEN 

 
Találkozás: 9.10-kor Felső-

Majláthnál 
Útvonal: Kemesnye-hegy, Köpüs-

kő 
Visszaindulás: 17:50-es busszal. 
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A MAGYARORSZÁGI 
FÖLDGÁZELLÁTÁSRÓL – SZAKÉRTŐI 

SZEMMEL 

 
A hazai földgázellátás alapvető kérdései" címmel 

Dr. Zsuga János, a Földgázszállító Zrt. 
igazgatóságának elnöke tart előadást a 

Természeti Erőforrások Akadémiája (TEA) 
előadássorozat keretében 2016. április 28-án 

(csütörtökön) 15:00 óra kezdettel.  

 

MEGJELENT AZ ERASMUS HÍRLEVÉL 
LEGÚJABB SZÁMA 

 
A legújabb Erasmus hírlevélben beszámoló 

található a májusig megpályázható mobilitási 
ösztöndíj lehetőségekről, hallgatóink külföldi 
Erasmus élményeiről, és sok más témáról. A 

hírlevél elérhető az Erasmus honlapon!  

  

 

SMALLER EARTH  

 
Külföldi szakmai gyakorlati 

programok!  

 

NÉPSZERŰ A 
MEMOOC ONLINE 

KÉPZÉSI 
KÖZPONT  

 
És Te ismered a 

MeMooc-ot?  
 

 

MICROCAD 

 
Április 21-én kezdetét veszi a 

microCAD!  

    

 

VARÁZSLAT ÉS HUMOR - BŰVÉSZ SHOW 
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN. 

 
German Bernardo spanyol származású tanár 

bűvészműsora, egy óra kellemes kikapcsolódás, 
amelyre mindenkit szeretettel várunk!  

 

ÚJ-ZÉLANDI RÉSZKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 
LEHETŐSÉG 

 
Az Education New Zealand szervezet és az új-
zélandi kormány tanulmányi ösztöndíjat hirdet 

európai hallgatók számára.  

  

Miskolci Egyetem - 
Kommunikációs és PR Csoport  

3515 Miskolc-Egyetemváros 

+36 46 565 111  

 

hirlevel@uni-miskolc.hu 

 

Copyright © 2016. Miskolci Egyetem  

Leiratkozás a hírlevélről  
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