
 

Hírlevél a Miskolci Egyetem hallgatóinak 

2016. július 4. 

 

 

MEGJELENT A 
„DIÁKTUDOMÁNY” 

CÍMŰ KIADVÁNY 

 
2016. június 21-én mutatta 
be a Miskolci Egyetem a 
„Tehetség és tudomány a 

Miskolci Egyetemen” 
Nemzeti Tehetség Program-

HHTDK támogatásával 
elkészített „Diáktudomány” 
című kiadványt, amelyet a 

Miskolci Egyetem 8 karának 
csaknem 60 hallgatója által 
írt mintegy 50 tudományos 
diákköri munkából állítottak 

össze.  
 

 

A GEODÉZIA 
TANSZÉKTŐL A 

NASA-IG 

 
Komjáthy Attila 

bányamérnökként 
végzett a Műszaki 

Földtudományi Karon 
1991-ben, s a 

Geodézia tanszéken 
kezdett, majd kanadai 
ösztöndíjasként, PhD 

hallgatóként 
kapcsolódott be a GPS 

technológia 
legmagasabb szintű 

alkalmazásainak 
fejlesztésébe.  

 

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.  

 

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!)  
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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!  

 

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.  

 

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!  

 

 

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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