
 

Hírlevél a Miskolci Egyetem hallgatóinak 

2016. július 18. 

 

 

ÖNKÉNTESEKET KERESNEK A 
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ EGYETEMI 

VILÁGBAJNOKSÁGRA 

 
Olyan 18. életévét betöltött fiatalok 

jelentkezését várják, akik önkéntes munka 
keretében szívesen járulnának hozzá a 

miskolci rendezésű világesemény 
színvonalas megrendezéséhez, 

szereznének sportszervezői tapasztalatokat, 
fejlesztenék nyelvtudásukat és 

gazdagodnának felejthetetlen élményekkel.  
 

 

A MISKOLCI EGYETEM 
DÍSZPOLGÁRA LETT DR. 
BOLERATZKY LÓRÁND 

 
Június 23-án a Miskolci Egyetem jogi 

karának diplomaátadó ünnepi szenátusi 
ülésén vette át a 97. életévében járó Dr. 

Boleratzky Lóránd, a Miskolci 
Evangélikus Jogakadémia egykori 

hallgatója és későbbi tanára a Miskolci 
Egyetem Díszpolgára kitüntetést.  

 

MAGAS RANGÚ 
KITÜNTETÉST 

KAPOTT A MISKOLCI 
EGYETEM DOCENSE, 
DR. FELSZEGHI SÁRA 

 
A legrangosabb 

egészségügyi szakmai 
kitüntetést, Batthyány-
Strattmann László Díjat 
vett át 2016. július 1-én 

kimagasló szakmai 
teljesítménye 

elismeréseként Dr. 
Felszeghi Sára főorvos, 
egyetemi docens Balog 

Zoltántól, az emberi 
erőforrások 

miniszterétől.  

 

HALLGATÓI KÖZPONT 
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 

 
A Hallgatói Központ nyári 
ügyfélfogadási rendje (a 

2016. július 18. - augusztus 
20. közötti időszakban) 

szerda: 9-12 óra, illetve ettől 
eltérő esetben a hk@uni-
miskolc.hu e-mail címen 

előre egyeztetett 
időpontban.  

 

 

ÚJ-ZÉLANDI 
RÉSZKÉPZÉSI 

ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉG 

 
Az Education New Zealand 
szervezet és az új-zélandi 

kormány tanulmányi 
ösztöndíjat hirdet európai 

hallgatók számára.  
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MEFOB HÍRLEVÉL 

 
A Magyar Egyetemi – 

Főiskolai 
Sportszövetség idén 
harmadik alkalommal 

jelenteti meg a MEFOB 
hírlevelet.  

 

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.  

       

 

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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