
 

2016. szeptember 05. 

ÜDVÖZÖLJÜK A GÓLYÁKAT! 

Ezúton is gratulálunk minden frissen felvételt nyert hallgatónknak! A következő linken összegyűjtöttük 
azokat az információkat, amelyekre egy miskolci egyetemista gólyának szüksége lehet.  

Tovább  

SZERETSZ TÚRÁZNI? ITT A LEHETŐSÉG, HISZEN EBBEN A FÉLÉVBEN IS INDULNAK A TÚRÁK! 

A Miskolci Egyetem Természetjáró Szakosztálya a most induló félévben is szeretettel vár minden 
természetkedvelőt a hétvégi túrákra. Az aktuális túrákról a szakosztály honlapján lehet információt 
találni (rövidesen).  
Egyetemi hallgatók testnevelés óraként is felvehetik a túrázást. Viszontlátásra a túrákon!  

Tovább  

ITT A HELYED! 

A Miskolci Nemzeti Színház a 2016/2017-es évadban is szeretettel várja a Campus valamennyi 
polgárát az „EGYETEMI BÉRLET” előadásaira. Az új évad egyetemi színházbérletének megrendelési 
lehetőségéről bővebben itt olvashatsz:  

Tovább  

MINDEN EGYETEMI TANKÖNYV ÉS EGYETEMI JEGYZET EGY HELYEN: A GÉNIUSZ EGYETEMI 
KÖNYVESBOLTBAN, AZ EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁNÁL! 

Egyetemisták, Gólyák, figyelem! Szerezzétek be az összes tankönyvet és jegyzetet egy helyen! A 
Géniusz Egyetemi Könyvesboltban megtalálhatjátok az összes műszaki, gazdász, jogász, bölcsész 
és egészségügyi tankönyvet és jegyzetet is, de ha nincs időtök bejönni hozzánk, az sem baj, mert a 
WWW.EGYETEMIKONYVEK.HU és a WWW.GENIUSZ.HU webáruházunkban is kényelmesen 
megrendelhettek mindent! Nézzetek be üzletünkbe! :-) Jó szerencsét! Vivat Academia!  

Tovább  
 
 
 

http://www.uni-miskolc.hu/hirek/985/udvozoljuk_a_golyakat
http://www.uni-miskolc.hu/tura/naptar.php
http://www.uni-miskolc.hu/tura/alairas.php
http://www.uni-miskolc.hu/hk/dokumentumok/egyetemi_szinhazberlet_korlevel.pdf
http://www.egyetemikonyvek.hu/
http://www.geniusz.hu/
http://www.egyetemikonyvek.hu/


KEDVEZMÉNYES GÉPJÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM (B KATEGÓRIA) ELMÉLETI OKTATÁSA 

Az elméleti képzést a Miskolci Egyetem hallgatói szabadon választható tantárgyként is teljesíthetik. A 
tanfolyam szeptember 26-án indul, jelentkezési határidő: szeptember 23.  

Tovább  

INDÍTSD EL KARRIERED A HELL CSOPORTNÁL SAP GYAKORNOKKÉNT! 

Olyan diákokat keresnek, akik szívesen megalapoznák karrierjüket egy dinamikusan fejlődő 
vállalatcsoportnál. A hallgató megismerkedhet a vállalat működésével valamint bővítheti szakmai 
tudását a munkafolyamatok ellátása során.  

Tovább  

KONTROLLING GYAKORNOKOT KERES MISKOLCI GYÁRÁBA A NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. 

Nappali tagozatos aktív vagy passzív hallgatói jogviszonyú hallgatók jelentkezését várják, akár 
hosszú távú munkaviszonyra is.  

Tovább  

INDÍTSD EL A KARRIERED A NESTLÉNÉL MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI GYAKORNOKKÉNT! 

„Stabil jövedelem, biztos jövő, szakmai fejlődés.”  

Tovább  

A WEAREKIDS ÚJ KOLLÉGÁKAT KERES MISKOLCON ÉS KÖRNYÉKÉN 

Munkatársakat keresnek angol foglalkozások tartásához, kiemelkedő óradíjért!  

Tovább  

CALL FOR INTERNATIONAL STUDENTS 

Are you a foreign student in Hungarian higher education with an active student life? Do you attend 
and/or organise events and university programmes? Would you like to be paid by helping others? Be 
a mentor! Assist your fellow international students at your university and in your city!  

Tovább  

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG KOLLÉGIUMI MEGÜRESEDŐ HELYEKRE 

Tájékoztatjuk a Miskolci Egyetem hallgatóit, hogy a kollégiumi felvételi eljárás elmulasztása esetén 
sem lehetetlen bekerülni a kollégiumba. A felvételt nyert hallgatók egy része nem foglalja el a helyét; 
az így megüresedő férőhelyekre – korlátozott számban – lehet pályázatot benyújtani.  

Tovább  
 
 

http://www.uni-miskolc.hu/files/4532/uni+autos+2016_2017_I_felnkepzes_hird.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/files/4534/SAP+gyakornok_ME+hirleve+l.pdf
http://www.minddiak.hu/diakmunka/20959
http://www.minddiak.hu/diakmunka/20957
https://www.facebook.com/wearekidsEnglish/photos/a.1606616149555838.1073741828.1606539032896883/1753554198195365/?type=3&theater
https://www.facebook.com/zene.a.rasszizmus.ellen/photos/a.429488907069.206938.329946172069/10154478939017070/?type=3&theater
http://kollegium.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2016/08/evkozi_palyazati_lap_20162017_tanevre.pdf


JÁRMŰMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰIPARI KONFERENCIÁT RENDEZ A MISKOLCI EGYETEM 

2016. november 17-én és 18-án Járműmérnöki és Járműipari Konferenciát tartanak a Miskolci 
Egyetemen.  

Tovább  

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG A GTK HALLGATÓ RÉSZÉRE 

Pályázati lehetőség a Gazdaságtudományi Kar hallgatói számára külföldi részképzésre a 2016/17. 
tanév tavaszi félévére.  

Tovább  

ÚJ-ZÉLANDI RÉSZKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉG 

Az Education New Zealand szervezet és az új-zélandi kormány tanulmányi ösztöndíjat hirdet európai 
hallgatók számára.  

Tovább  

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS A REGISZTRÁCIÓS HÉTEN 

Könyvekre, jegyzetekre van szükséged? Itt elérhető az egyetemi könyvtár nyitvatartása.  

Tovább  

PÁLYÁZATOK 

Folyamatosan elérhetőek honlapunkon az aktuális pályázatok!  

Tovább  

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK 

Elérhetőek az ösztöndíjpályázatok!  

Tovább  
 

 

 

http://www.uni-miskolc.hu/esemenyek/935/jarmumernoki_es_jarmuipari_konferenciat_rendez_a_miskolci_egyetem
http://www.uni-miskolc.hu/files/4533/Korlevel+GTK+hallgatokn+ak.pdf
http://tka.hu/hir/5316/dream-new-scholarship-uj-zelandi-osztondijlehetoseg-hallgatoknak
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/hirek-konyvtar?articleId=577780
http://www.uni-miskolc.hu/egyeb-palyazati-lehetosegek
http://www.uni-miskolc.hu/osztondij-palyazatok

