
 

Hírlevél a Miskolci Egyetem hallgatóinak 

2016. április 25. 

 

 

 

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.  

 

NYÁRI NYELVTANFOLYAMOK A 
MISKOLCI EGYETEM 

IDEGENNYELVI OKTATÁSI 
KÖZPONT SZERVEZÉSÉBEN 

 
Általános nyelvvizsgára felkészítő kurzusok 

angol, német, olasz, spanyol, orosz 
nyelvből az IOK szervezésében.  

 

 

VILLAMOSMÉRNÖKI SZAKMAI 
NAP 

 
Idén 5. alkalommal kerül 

megrendezésre a Villamosmérnöki 
Szakmai Nap.  

 

PÁLYÁZATOK 

 
Folyamatosan 

elérhetőek honlapunkon 
az aktuális pályázatok!  

 

 

EGYETEMI 
VENDÉGLÁTÓ 

EGYSÉGEK KÍNÁLATA 

 
Elérhetőek az egyetemen 

található vendéglátó 
egységek aktuális kínálatai.  

  

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK 

 
Elérhetőek az ösztöndíjpályázatok!  

 

NÉPSZERŰ A 
MEMOOC ONLINE 

KÉPZÉSI KÖZPONT 

 
És Te ismered a 

MeMooc-ot?  

 

SMALLER EARTH  

 
Külföldi szakmai gyakorlati 

programok!  
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ÖSZTÖNDÍJ ROMA FIATALOKNAK 

 
Pályázati lehetőség felsőoktatásban részt vevő roma 

fiatalok részére.  

 

ÚJ-ZÉLANDI RÉSZKÉPZÉSI 
ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉG 

 
Az Education New Zealand szervezet és 

az új-zélandi kormány tanulmányi 
ösztöndíjat hirdet európai hallgatók 

számára.  

 

RENDHAGYÓ BESZÉLGETÉS 
A KANCELLÁRRAL!  

 
Rendhagyó beszélgetés rendhagyó 
környezetben Dr. Deák Csabával, 

egyetemünk kancellárjával az 
Egyetemi Könyvtárban. Mindenkit 
szeretettel várnak a szervezők!  

 

VARÁZSLAT ÉS 
HUMOR - BŰVÉSZ 

SHOW AZ EGYETEMI 
KÖNYVTÁRBAN. 

 
German Bernardo 

spanyol származású 
tanár bűvészműsora, 

egy óra kellemes 
kikapcsolódás, amelyre 

mindenkit szeretettel 
várunk!  

 

MINDIG CSAK TANGÓ - 
CSEH TAMÁS KLUB 
INDUL AZ EGYETEMI 

KÖNYVTÁRBAN  

 
Hallgassuk a dalokat, és 

teázzunk együtt! Mindenkit 
várunk!  

 

  

 

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.  

 

DÖNTÉSHOZATAL 

 
A Lelki Fitnesz 

következő alkalmának 
témája: hogyan hozzunk 

jó döntéseket?  

 

IFJÚSÁGI MISE 

 
Ifjúsági mise az Avasi 

Jezsuita templom 
kápolnájában  

  

Miskolci Egyetem - 
Kommunikációs és PR 

Csoport  

3515 Miskolc-Egyetemváros 

+36 46 565 111  

 

hirlevel@uni-miskolc.hu 

 

Copyright © 2016. Miskolci Egyetem  
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