
 

Hírlevél a Miskolci Egyetem hallgatóinak 

2016. május 2. 

 

 

 

 

NYÁRI NYELVTANFOLYAMOK A 
MISKOLCI EGYETEM 

IDEGENNYELVI OKTATÁSI 
KÖZPONT SZERVEZÉSÉBEN. 

 
Általános nyelvvizsgára felkészítő 

kurzusok angol, német, olasz, 
spanyol, orosz nyelvből az IOK 

szervezésében.  

 

PÁLYÁZATOK 

 
Folyamatosan 

elérhetőek 
honlapunkon az 

aktuális pályázatok!  
 

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK 

 
Elérhetőek az ösztöndíjpályázatok!  

 

    

 

SMALLER EARTH  

 
Külföldi szakmai gyakorlati 

programok!  

 

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!  
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MECHATRONIKUS HALLGATÓINK SIKERE 

 
A Miskolci Egyetem három mechatronikai 

alapszakos hallgatója, Bogár András, Dienes 
Dénes és Kovács Gergő az előkelő 7. helyezést 
érte el a WRO Advanced Robotics Challenge-

en.  

 

ISMÉT TAROLT EGYETEMÜNK CSAPATA A GO-
KART, GO-BOSCH VERSENYEN! 

 
Négyszer állt színpadra a Miskolci Egyetem ME-Kart 
csapata az április 23-án Budapesten megrendezett 
Go-Kart, Go-Bosch verseny eredményhirdetésekor, 

ugyanis nem csak a három meghirdetett 
kategóriában lett dobogós, hanem a verseny 

Abszolút Győztes címét is elnyerte.  

     

 

INGYENES KONFERENCIA 
RÉSZVÉTEL PRÁGÁBAN 

 
Utazz a „városok királynőjébe”, 

Prágába ingyen!  

 

AKÁR HAVI 600 
EURÓ ÖSZTÖNDÍJ 

KÜLFÖLDI SZAKMAI 
GYAKORLATRA 
VAGY KÜLFÖLDI 

TANULMÁNYOKRA! 

 
Ha szeretnél egy 
félévet külföldön 

eltölteni a 2016/17. 
tanév tavaszi 

félévében, havi 400-
500 euró 

ösztöndíjtámogatást 
nyerhetsz el, ha június 

15-éig leadod a 
pályázatod. Külföldi 
szakmai gyakorlat 

esetén az elnyerhető 
havi támogatás 

összege 500-600 euró.  

 

HALLGATÓNK, TUGYI 
LEVENTE JÓ ÚTON A VB-
CSAPATTAGSÁG FELÉ! 

 
Április harmadik hétvégéjén a 

Miskolci Egyetem volt a 
házigazdája az idei Magyar 

Egyetemi – Főiskolai Országos 
Tájékozódási Futó Bajnokságnak, 

ahol a hazai pálya előnyét 
remekül kihasználó Tugyi Levente 

kiemelkedő teljesítményével 
komoly lépéseket tett ahhoz, hogy 

tagja legyen a nyári miskolci 
világbajnokságon rajthoz álló 

magyar válogatottnak.  

    

 

PÁLYÁZAT NÉMETORSZÁGI NYÁRI 
EGYETEMI ÖSZTÖNDÍJAK ELNYERÉSÉRE 
HALLGATÓKNAK ÉS DIPLOMÁSOKNAK  

 
Az ösztöndíj a nyelvi és országismereti tudás 

elmélyítését szolgálja, melyből adódóan nyelvi, 
országismereti, valamint szaknyelvi 

tanfolyamokra használható fel, amelyet a német 
felsőoktatási intézmények kínálnak.  

 

NYÁRI MUNKALEHETŐSÉGEK  

 
Szeretnél a nyáron vízközelben dolgozni, egy remek 

hangulatú csapat tagjaként? Munkavégzés helye: 
Miskolc, Tiszaújváros, Sárospatak strand. Kezdés 

ideje: május 1.-től folyamatosan!  
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TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ EGYETEMI 
VILÁGBAJNOKSÁG 

 
Idén július 30 – augusztus 4. között 

Miskolc ad otthont a 20. Tájékozódási 
Futó Egyetemi Világbajnokságnak, 
melynek fővédnökségét dr. Áder 

János, Magyarország köztársasági 
elnöke vállalta el.  

 

SZERETNÉL A 
VÁROS 

LEGMENŐBB 
HELYEIRE 

KEDVEZMÉNYEKET
? 

 
Taxizz, sportolj, 

kávézz vagy 
egyszerűen csak 

vásárolj olcsóbban 
Miskolc Pass 

kártyával! Megtalálod 
már az Uni-Hotelben 

is!  

 

TEHETSÉG ÉS TUDOMÁNY A 
MISKOLCI EGYETEMEN 
RENDEZVÉNYSOROZAT  

 
Felkészítő foglalkozás és 
kerekasztal-beszélgetés  

    

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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