
 

Hírlevél a Miskolci Egyetem hallgatóinak 

2016. június 13. 

 

 

NYÁRI 
NYELVTANFOLYAMOK 
A MISKOLCI EGYETEM 

IDEGENNYELVI 
OKTATÁSI KÖZPONTJA 

SZERVEZÉSÉBEN 

 
Általános nyelvvizsgára 

felkészítő kurzusok angol, 
német, olasz, spanyol és 

orosz nyelvből az IOK 
szervezésében.  

 

 

SZALAMANDER 2016 

 
A 2016-ban valétáló 

hallgatók minden 
érdeklődőt szeretettel 
várnak június 22-én, 
szerdán 21 órára a 

Városháza elé városi 
ballagási ünnepségükre, a 

Szalamanderre!  

 

KOLLÉGIUMI 
KIKÖLTÖZÉS – FONTOS 

TUDNIVALÓK 

 
Kiköltözéssel és leszereléssel 

kapcsolatos tennivalók, 
tudnivalók.  

 

NYÁRI KOLLÉGIUM 
2016 

 
Idén nyáron – július és 

augusztus hónapban – a 
Bolyai Kollégium lehetőséget 
biztosít a Miskolci Egyetem 
hallgatói számára a nyári 

benntartózkodásra. A 
jelentkezők az E/6. 

kollégiumi épületben kérhetik 
elhelyezésüket. A tervezett 

nyári munkálatok és 
programok miatt nincs 

lehetőség más épületben 
elszállásolni a hallgatókat.  

 

IFJÚSÁGI 
VILÁGTALÁLKOZÓ 

KRAKKÓBAN 

 
Aki az Egyetemi 

Lelkészséggel szeretne 
utazni, az a "MIKELL" 

csoportba jelentkezhet. 
Jelentkezési határidő: 

június 15.  

 

IDEGENNYELVEKEN 
BESZÉLSZ, AMIT 

SZERETNÉL 
KAMATOZTATNI IS? ITT A 

LEHETŐSÉG!  

 
Álláslehetőség a Hewlett 

Packard Enterprise vállalatánál.  
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BETONBIZTOS 
PÁLYÁZAT EGYETEMI 

HALLGATÓKNAK 

 
Felbosszant, ha azt hallod, 

hogy a beton csak 
alapozásra, tartószerkezetek 

építésére való, mást nem 
lehet kihozni belőle? Úgy 
gondolod, hogy a beton 
ennél sokkal többet tud? 

(Sőt, akár még egy karrier is 
rejtőzhet benne?) Jelentkezz 
a CeMBeton pályázatára, és 

zsebeld be az értékes 
nyereményeket, szakmai 
elismeréseket! (Közben 

esetleg szerezz magadnak 
egy betonbiztos 
munkahelyet!)  

 

EB MECCSNÉZÉS A 
MŰFÜVES PÁLYÁN 

 
2016. június 10-én 

kezdetét vette 
Franciaországban a 
Labdarúgó Európa 

Bajnokság, ahol végre a 
magyar válogatottnak is 
szurkolhatunk. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan az 

Egyetemi Műfüves Futball 
Aréna nyitott teraszán 2 

nagyképernyős tévén ismét 
közvetítik az esemény 

összes mérkőzését, így 
lehetőség van a jó 

hangulatú közösségi 
meccsnézésre, 

szurkolásra. Mindenkit 
szeretettel várnak a 

szervezők!  
 

 

KEDVEZMÉNYES JEGYEK 
A BARTÓK TÜKÖRBEN 

KONCERTRE 

 
A Közép-európai 

Kamarazenekar 2016. június 
16-án 17:00 órakor kezdődő 
Bartók Tükörben c. koncertje 

nagyszerű lehetőség a 
közönséggel való szorosabb 

kapcsolat kialakítására. A 
kedvezményes jegyekhez 
regisztráció szükséges e-

mailben a bartok@mikamo.info 
címen. A regisztrációkor 

kérjük, adja meg a nevét, és 
azt, hogy a Miskolci Egyetem 
hallgatója. A visszaigazolás 

birtokában a jegyek a Miskolci 
Nemzeti Színház 

jegypénztárában vehetők át. A 
koncertre 500,-; 1000,- és 
1500,- forintos jegyeket 

biztosítanak a szervezők, 
érkezési sorrendben.  

 

 

 

RENDŐRSÉGI 
FELHÍVÁS 

 
A BRFK Bűnügyi Főosztály 

Rablási Osztálya nyomozást 
folytat ismeretlen tettes ellen 
1 rendbeli, a Btk. 365. § (1) 

bekezdésébe ütköző és 
aszerint minősülő rablás 

bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt. Budapest 

rendőrfőkapitánya a 
Rendőrségről szóló 1994. 

évi XXXIV. Törvény 27. § (1) 
bekezdése alapján bruttó 

1.000.000 forint 
nyomravezetői díjat tűzött ki.  

 

HETEDIK TANÉVÉT 
ZÁRTA A 

SZÉPKORÚAK 
AKADÁMIÁJA 

 
141 szépkorú vehette át 

oklevelét 2016. június 10-
én az egyetem 

Díszaulájában a 128 órás 
képzés végén. A tanév 
során 26 alkalommal 

megtartott 52 előadáson és 
az azt követő 

konzultációkon idén is 
számos érdekességet 

kínált hallgatói számára a 
Szépkorúak Akadémiája - 

az emberi agy működésétől 
a fogyasztóvédelemig, az 

űrkutatástól a 
boszorkányüldözés jogi 

oldaláig.  

 

MEGHÍVÓ MÓZES HUBA 
IRODALOMTÖRTÉNÉSZ 
KÖNYVBEMUTATÓJÁRA  

 
A szervezők tisztelettel 

meghívják Önt és barátait a 
Szabó Lőrinc-díjas 

irodalomtörténész „Fényes 
körútjain a végtelennek” című 
kötetének bemutatójára, és a 

75 éves szerző köszöntésére a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi könyvtár földszinti 
előadótermébe. Az esemény 

időpontja: 2016. június 
14.16:30.  
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MEGÚJULT 
STRUKTÚRÁBAN 

VÁRJA A 
TÁBOROZÓKAT A 

NESZMÉLYI VERSHAJÓ 

 
A Bella István Versművészeti 

Szemináriumba érkező 
hallgatók a versmondás, a 
verszene és a versszínház 
műhelyében hangképzést, 
beszédtechnikát, színpadi 

mozgást tanulhatnak, szituációs 
feladatokban, 

bizalomjátékokban, 
helyzetgyakorlatokban 

próbálhatják ki magukat, a 
színpadi és a pódiumi jelenlét 

szabályait ismerhetik meg. 
Délelőtt tematikus előadások és 

foglalkozások, kora délután 
egyéni foglalkozások, késő 

délután csoportos tréning és 
próbák, este a próbák mellett 
vendégművészek előadásai 

várják a növendékeket.  

 

NYERJ VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNYT EGY 

KÉRDŐÍV 
KITÖLTÉSÉVEL 

 
Az online kérdőív 

kitöltésével egy nemzetközi 
kutatáshoz kapcsolódhatsz 
(GUESSS 2016), amely az 

egyetemi-főiskolai 
hallgatók vállalkozói 

attitűdjét méri. A kitöltők 
(akik a kérdőív végére is 

elérnek) Media Markt 
vásárlási utalványokat 
nyerhetnek a Generali 
Biztosító Zrt. jóvoltából.  

 

JAPÁN ÖSZTÖNDÍJ 

 
A japán állam 2017. évre 
meghirdetett ösztöndíj-

felhívására olyan fiatalok 
pályázatait várják, akik 

szívesen tanulnának, vagy 
folytatnának kutatásokat japán 
egyetemeken. Az ösztöndíjat 
elnyert hallgatók számára a 

japán kormány 
tandíjmentességet és állami 
ösztöndíjat biztosít. 2016. 

június 17-i beadási határidővel 
az alábbi két kategóriában 
lehet pályázni: egyetemi 

alapképzés ösztöndíj, illetve 
kutatói ösztöndíj.  

 

 

DAAD NÉMET-MAGYAR 
PROJEKTALAPÚ 
KUTATÓCSERE-

PROGRAM 2017-2018 

 
A program célja a 

tudományos együttműködés 
elősegítése magyar és 

német felsőoktatási 
intézmények és 

kutatóintézetek azon 
kutatócsoportjai között, 
amelyek egy konkrét 

tudományos kutatási terven 
dolgoznak. A program a 

mobilitást támogatja.  

 

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 elismert 
művészek, szakemberek 
vezetésével színházzal, 

tánccal, zenével és 
filmezéssel foglalkoznak 

fiatalok és felnőttek. A tábor 
intenzív alkotómunkára, 

önmaguk és társaik 
megismerésére, csapatjátékra 

és Balaton-parti közösségi 
élményekre várja a 

résztvevőket.  

 

AZ INFORMÁCIÓS 
HIVATAL 

MESTERDIPLOMÁS, 
FELSŐFOKÚ 

NYELVTUDÁSSAL 
RENDELKEZŐ, VÉGZŐS 

ÉS PÁLYAKEZDŐ 
FIATALOKAT VESZ FEL 

 
Az Információs Hivatal 

pályázata  
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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!  

 

ÚJ-ZÉLANDI 
RÉSZKÉPZÉSI 

ÖSZTÖNDÍJ 
LEHETŐSÉG 

 
Az Education New Zealand 
szervezet és az új-zélandi 

kormány tanulmányi 
ösztöndíjat hirdet európai 

hallgatók számára.  

 

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.  

 

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK 

 
Elérhetőek az ösztöndíjpályázatok!  

 

 

PÁLYÁZATOK 

 
Folyamatosan elérhetőek honlapunkon az aktuális pályázatok!  

 

       

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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