
 

Hírlevél a Miskolci Egyetem hallgatóinak 

2016. június 20. 

 

 

KEDVES HALLGATÓK!  

 
A vizsgaidőszak végeztével hírlevelünk minden második héten kerül kiküldésre, majd 

szeptemberben ismét heti rendszerességgel olvashatjátok a Miskolci Egyetem aktuális híreit, 
kaphattok értesülést különböző pályázati lehetőségekről illetve egyetemi események is 

megosztásra kerülnek.  
Kellemes pihenést kíván a Miskolci Egyetem Kommunikációs és PR Csoportja!  

 

 

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!  

 

 

DIPLOMAÁTADÓK 
ÉLŐBEN 

 
Újdonsággal rukkol elő a 

Miskolci Egyetem: a 
rendezvényekkel egyidőben, 

élőben követhetik az 
interneten az érdeklődők a 

2016. június 23-án és 24-én 
tartandó diplomaátadó ünnepi 
szenátusi ülések eseményeit.  

 

A NEMZETSTRATÉGIAI 
KUTATÓINTÉZET 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 
Pályázati felhívás a Kós 
Károly szülőföldkutató és 
honismereti táborban való 

részvételre.  

 

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!  
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KOLLÉGIUMI 
KIKÖLTÖZÉS – FONTOS 

TUDNIVALÓK 

 
Kiköltözéssel és 

leszereléssel kapcsolatos 
tennivalók, tudnivalók.  

 

A NYÁR LEGNAGYOBB 
EGYETEMISTA 
FESZTIVÁLJA 

KEDVEZMÉNYES ÁRON 

 
A méltán híres EFOTT 

fesztiválra kedvezményesen 
vásárolhattok elővételes 

jegyeket 15.490 Ft-ért, június 
30-ig.  

 

IDEGENNYELVEKEN 
BESZÉLSZ, AMIT 

SZERETNÉL 
KAMATOZTATNI IS? ITT 

A LEHETŐSÉG!  

 
Álláslehetőség a Hewlett 

Packard Enterprise 
vállalatánál.  

 

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.  

 

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.  
 

 

 

AZ INFORMÁCIÓS 
HIVATAL 

MESTERDIPLOMÁS, 
FELSŐFOKÚ 

NYELVTUDÁSSAL 
RENDELKEZŐ, VÉGZŐS 

ÉS PÁLYAKEZDŐ 
FIATALOKAT VESZ FEL 

 
Az Információs Hivatal 

pályázata.  

 

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.  

 

       

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK 

 
Elérhetőek az ösztöndíjpályázatok!  
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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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