
 

Hírlevél a Miskolci Egyetem hallgatóinak 

2016. május 23. 

 

 

ELKEZDŐDÖTT A VIZSGAIDŐSZAK, VÁLTOZOTT AZ EGYETEMRE KÖZLEKEDŐ JÁRATOK 
MENETRENDJE 

 
2016. május 17-től a Miskolci Egyetemen elkezdődött a vizsgaidőszak, ez több járat menetrendjét is 

érinti.  

 

AZ ÖSSZPRÓBA ALAPÍTVÁNY IDÉN IS 
PÁLYÁZATOT ÍR KI AZ ÖSSZPRÓBA 

IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT NYÁRI 
ALKOTÓTÁBOROKBAN VALÓ INGYENES ÉS 

KEDVEZMÉNYES RÉSZVÉTELRE 

 
Több mint 10 év után új helyre, Balatonboglárra 

költöznek az Összpróba Alkotótáborok, ahol 
színházzal, tánccal, zenével és filmezéssel 
foglalkoznak fiatalok és felnőttek elismert 

művészek, szakemberek vezetésével. A tábor 
várja a résztvevőket intenzív alkotómunkára, 

önmaguk és társaik megismerésére, 
csapatjátékra és Balaton-parti közösségi 

élményekre.  
 

 

„…CSAK TÉGED NEM ÉRTELEK…” CSEH 
TAMÁS KLUB A SZERELEMRŐL AZ 

EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN  

 
Hallgassuk együtt a dalokat! Mindenkit 

szeretettel várnak a szervezők május 24-én!  
 

  

 

GE-ÖSZTÖNDÍJAT KAPOTT A 
MAK HALLGATÓJA  

 
Parragh Dávid, egyetemünk 2. 

évfolyamos anyagmérnök 
hallgatója egyike annak az 5 

tehetséges, fiatal egyetemistának, 
akik idén elnyerték a GE 

Foundation Scholar-Leaders 
ösztöndíj-program támogatását.  

 

AZ INFORMÁCIÓS 
HIVATAL 

MESTERDIPLOMÁS, 
FELSŐFOKÚ 

NYELVTUDÁSSAL 
RENDELKEZŐ, VÉGZŐS 

ÉS PÁLYAKEZDŐ 
FIATALOKAT VESZ FEL 

 
Az Információs Hivatal 

pályázata.  

 

LELKI FITNESZ – 
EMPÁTIA 

 
Mi az empátia és mi nem 
az? Hogyan tehetünk rá 

szert? Beszélgetés 
csütörtök este a 
Lelkészségen.  

    

       

http://mvkzrt.hu/aktualis/elkezdodik-vizsgaidoszak-valtozik-az-egyetemre-kozlekedo-jaratok-menetrendje-2
http://mvkzrt.hu/aktualis/elkezdodik-vizsgaidoszak-valtozik-az-egyetemre-kozlekedo-jaratok-menetrendje-2
http://mvkzrt.hu/aktualis/elkezdodik-vizsgaidoszak-valtozik-az-egyetemre-kozlekedo-jaratok-menetrendje-2
http://mvkzrt.hu/aktualis/elkezdodik-vizsgaidoszak-valtozik-az-egyetemre-kozlekedo-jaratok-menetrendje-2
http://mvkzrt.hu/aktualis/elkezdodik-vizsgaidoszak-valtozik-az-egyetemre-kozlekedo-jaratok-menetrendje-2
http://mvkzrt.hu/aktualis/elkezdodik-vizsgaidoszak-valtozik-az-egyetemre-kozlekedo-jaratok-menetrendje-2
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.osszproba.hu/t%C3%A1bor/202-%C3%B6sszpr%C3%B3ba-feln%C5%91tt-t%C3%A1bor-2016-jelentkez%C3%A9si-lapok
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/hirek-konyvtar?articleId=560575
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/hirek-konyvtar?articleId=560575
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/hirek-konyvtar?articleId=560575
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/hirek-konyvtar?articleId=560575
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/hirek-konyvtar?articleId=560575
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/hirek-konyvtar?articleId=560575
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/hirek-konyvtar?articleId=560575
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/hirek-konyvtar?articleId=560575
http://web.uni-miskolc.hu/files/4162/GE%20Foundation%20Scholar%20Leader%20-%20Parragh%20D%C3%A1vid.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/4162/GE%20Foundation%20Scholar%20Leader%20-%20Parragh%20D%C3%A1vid.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/4162/GE%20Foundation%20Scholar%20Leader%20-%20Parragh%20D%C3%A1vid.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/4162/GE%20Foundation%20Scholar%20Leader%20-%20Parragh%20D%C3%A1vid.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/4162/GE%20Foundation%20Scholar%20Leader%20-%20Parragh%20D%C3%A1vid.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/4162/GE%20Foundation%20Scholar%20Leader%20-%20Parragh%20D%C3%A1vid.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/4162/GE%20Foundation%20Scholar%20Leader%20-%20Parragh%20D%C3%A1vid.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/4162/GE%20Foundation%20Scholar%20Leader%20-%20Parragh%20D%C3%A1vid.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/4162/GE%20Foundation%20Scholar%20Leader%20-%20Parragh%20D%C3%A1vid.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/4162/GE%20Foundation%20Scholar%20Leader%20-%20Parragh%20D%C3%A1vid.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/4162/GE%20Foundation%20Scholar%20Leader%20-%20Parragh%20D%C3%A1vid.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4159/IH_1.pdf
https://www.facebook.com/events/134363896976420/
https://www.facebook.com/events/134363896976420/
https://www.facebook.com/events/134363896976420/
https://www.facebook.com/events/134363896976420/
https://www.facebook.com/events/134363896976420/
https://www.facebook.com/events/134363896976420/
https://www.facebook.com/events/134363896976420/
https://www.facebook.com/events/134363896976420/
https://www.facebook.com/events/134363896976420/


 

ERASMUS MENTORFELVÉTELI 

 
Úgy érzed, hogy szeretnéd 

fejleszteni nyelvtudásod, érdekes 
embereket ismernél meg és 

szívesen tartoznál egy sokszínű 
csapatba, ahol mindig zajlik az 

élet? Jelentkezz ERASMUS 
mentornak!  

 

HALLGATÓI 
NYEREMÉNYEK AZ 

ERASMUS 
FELMÉRÉSEN 

 
2016. május 23-án az 

érintett hallgatók 
jelenlétében sorsolták ki 
az öt, fejenként 10.000 

forint értékű 
nyereményutalványt, amit 
a Miskolci Egyetem azon 
hallgatói nyerhettek el, 

akik részt vettek a külföldi 
mobilitási hajlandóságot 

vizsgáló interjúkon.  

 

GOOGLE GROUND 
GYAKORNOKI PROGRAM 

2016 

 
Érdekel az online marketing 

világa? Szeretnél többet 
megtudni az AdWords-ről, 

Analytics-ről és a YouTube-
ról? Akkor a Google Ground 

Gyakornoki programját 
Neked találták ki!  

    

 

HIDEGHÁBORÚS KIÁLLÍTÁS 
NYÍLT AZ EGYETEMEN 

 
Hidegháború - egy megosztott 

világ rövid története címmel 
kiállítás nyílt az egyetem üveg 

előcsarnokában a Miskolci 
Egyetem és a Lengyel Nemzeti 

Emlékezet Intézete 
szervezésében. A kiállítás 
megtekinthető május 31-ig 

minden nap 6.00-22.00 óráig.  

 

NIDÉN 
SZEPTEMBERBEN 

ÚJRAINDUL A MÁSFÉL 
ÉVES E.ON 

FRISSDIPLOMÁS 
PROGRAM, AMELYBE 

VÁRJÁK AZ 
AMBICIÓZUS 
FIATALOKAT! 

 
Próbáld ki magad több 

területen, és építs karriert 
egy jelentős szakmai 

múltú, innovatív 
közösségben!  

 

PÁLYÁZATOK 

 
Folyamatosan elérhetőek 
honlapunkon az aktuális 

pályázatok!  

    

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK  

 
Elérhetőek az 

ösztöndíjpályázatok!  

 

ÚJ-ZÉLANDI 
RÉSZKÉPZÉSI 

ÖSZTÖNDÍJ 
LEHETŐSÉG 

 
Az Education New 

Zealand szervezet és az 
új-zélandi kormány 

tanulmányi ösztöndíjat 
hirdet európai hallgatók 

számára.  

 

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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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.  

 

"SALGÓTARJÁN RÁD VÁR" - INGYENES 
NYÁRI TÁBOR 

 
A tábor célja Salgótarján városának 

bemutatásán, a környék érdekességeinek, 
látványosságainak megtekintésén túl az 
egészségügyi és szociális intézmények 

megismertetése, valamint azon 
munkalehetőségek feltérképezése, melyet a 

város kínál a diákok számára a felsőfokú 
diploma megszerzése után.  

  

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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