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21:00-22:00 Mini téglagyártás  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

22:00-23:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
17:30-18:15 Fémkinyerés elektronokkal
18:30-19:15 Fémkinyerés elektronokkal
19:30-20:15 Fémkinyerés elektronokkal
20:30-21:15 Fémkinyerés elektronokkal
21:30-22:15 Fémkinyerés elektronokkal

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, önTészeTi inTézeT 
17:30-18:30 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
19:00-20:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
20:30-21:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
22:00-23:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
18:00-18:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
19:00-19:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
20:00-20:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó i. eMeleT, MeTallurgiai inTézeT
17:30-18:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
18:30-19:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
19:30-20:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
20:30-21:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
21:30-22:30 Nem minden arany, ami fénylik! 

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
i. hajó, földszinT 24., 
környezeTgazdálkodási inTézeT
17:00-23:00 Vízbázisaink védelmében…

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
19:00-19:25 Szélcsend helyett orkán
19:30-19:55 Szélcsend helyett orkán
20:00-20:25 Szélcsend helyett orkán
20:30-20:55 Szélcsend helyett orkán
21:00-21:25 Szélcsend helyett orkán
21:30-21:55 Szélcsend helyett orkán

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék 
19:00-19:25	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi Park 
(főépülettel szemben, rossz idő esetén Geofizikai és Térinformatikai Intézetben)
17:00-23:00	 CSÍ	Geofizikai	helyszínelők

egyeTeMi Park 
(himba az A/2 Galéria bejáratnál, rossz idő esetén a Galéria belső részén) 
17:00-23:00 Dudujka Oil

inforMaTika éPüleT ii. eMeleT, 
auToMaTizálási és info-koMMunikációs 
inTézeT folyosója 
17:00-22:00 Magyarok a Marson Verseny Miskolcon

inforMaTikai éPüleT i. eMeleT, 
inforMaTikai inTézeT
18:00-18:45 Beltéri helyzetmeghatározás
18:00-18:45 Intelligens robot technológiák
18:00-18:45 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
18:45-19:30 Beltéri helyzetmeghatározás
18:45-19:30 Intelligens robot technológiák
18:45-19:30 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
19:30-20:15 Beltéri helyzetmeghatározás
19:30-20:15 Intelligens robot technológiák
19:30-20:15 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
20:15-21:00 Beltéri helyzetmeghatározás
20:15-21:00 Intelligens robot technológiák
20:15-21:00 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása

PrograMok 
Más helyszíneken
avasi giMnáziuM öveges labor, avas
17:00-20:00 Természettudományos Játszóház

avasi giMnáziuM színházTereM előTere, avas
17:00-20:00 Robotfoci

fényi gyula jezsuiTa giMnáziuM, avas  

Regisztráció köteles program, regisztrálni a kutatokejszakaja.hu/2016/ honlapon lehet!
19:30-20:00 Csillagok az Avason 
20:00-20:30 Csillagok az Avason 
20:30-21:00 Csillagok az Avason
21:00-21:30 Csillagok az Avason 
21:30-22:00 Csillagok az Avason 
22:00-22:30 Csillagok az Avason
22:30-23:00 Csillagok az Avason 

c/1. éPüleT ii. eMeleT
18:00-20:00 Angol nyelvi játékok az Olimpia tükrében
18:00-20:00	 Próba	nyelvvizsga	angol	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)
18:00-19:00	 Próba	nyelvvizsga	német	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)

c/1. éPüleT iii. eMeleT 306.
18:00-20:00	 A	legősibb	technológia	(Pattintott	kőeszközök	készítése	az	őskorban)
19:00-20:00 Esterházy-család a magyar történelemben
20:00-21:00 Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba a 18. században

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
ii. hajó, vegyiPari géPészeTi inTézeTi Tanszék, 
vegyiPari bizTonságTechnikai laboraTóriuM
18:00-19:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
19:00-20:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
20:00-21:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
21:00-22:00 Porrobbanás veszélye a konyhában

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
i. hajó, bányászaTi és geoTechnikai inTézeT
17:00-22:00 Recirkula

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
15:30-16:30 Lássuk magunkat másképp
15:30-16:30	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket
17:00-22:00 Lássuk magunkat másképp
17:00-22:00	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó földszinT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT
19:00-20:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó i. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
17:00-18:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mini téglagyártás  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
19:00-20:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a a kari standnál!)
20:00-21:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

19:30-19:55	 Belsőégésű	motorok	élete
20:00-20:25	 Belsőégésű	motorok	élete
20:30-20:55	 Belsőégésű	motorok	élete
21:00-21:25	 Belsőégésű	motorok	élete
21:30-21:55	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi könyvTár, levélTár, MúzeuM
17:00-23:00 Iratkozz be féláron!
17:00-23:00	 LCD	lapozó:	tudományos	és	egyetemi	életről	szóló	kisfilmek	vetítése
17:00-20:00 Lego robotika
17:00-17:40 MElmeHáza 
17:00-23:00	 Pincétől	a	padlásig	-	raktári	barangolás
17:00-17:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
17:15-17:55 MElmeHáza 
17:30-18:10 MElmeHáza 
17:45-18:25 MElmeHáza 
18:00-20:00 Egészségtudomány: Családi életképek, avagy mit kell tenni, ha...
18:00-19:00 Magyarok a Marson: a mérnökök játszótere 
18:00-18:40 MElmeHáza 
18:15-18:55 MElmeHáza 
18:15-19:55 MElmeHáza 
18:30-19:10 MElmeHáza 
18:45-19:25 MElmeHáza 
19:00-20:00 Elektronikai hulladék: titkos tartalékok - titkos kincsek
19:00-19:40 MElmeHáza 
19:00-21:00	 Vízió	a	jövőről	1924-ben:	„Die	Stadt	ohne	Juden”	c.	 

osztrák	némafilm	magyarországi	bemutatója
19:15-19:55 MElmeHáza 
19:30-21:00	 „Cinefest”	utólag
19:30-20:10 MElmeHáza 
19:45-20:25 MElmeHáza 
20:00-20:40 MElmeHáza 
20:00-21:00	 Napfényből	vagyunk:	bolygónk	állapota
20:00-20:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
20:15-20:55 MElmeHáza 
20:30-21:10 MElmeHáza 
20:45-21:25 MElmeHáza 
21:00-21:40 MElmeHáza 
21:15-21:55 MElmeHáza 
21:30-22:10 MElmeHáza 
21:45-22:25 MElmeHáza 
22:00-22:40 MElmeHáza 
22:15-22:55 MElmeHáza 
22:30-23:10 MElmeHáza 
22:45-23:25 MElmeHáza 
23:00-23:40 MElmeHáza 

egyeTeMi Park (főépülettel szemben)
17:00-22:00	 Nézz	a	talpad	alá!	Mintavételtől	a	talajtérképekig



rekTori köszönTő

kedves érdeklődő!

élménydús látogatásra invitálom önt családjával és barátaival együtt  
a tudomány rejtett, izgalmas világába, annak a Miskolci egyetemen is művelt 
területeire, a kutatók éjszakája újabb programjaira. 

nagy múltú intézményünk tizedik alkalommal csatlakozik az európa-
szerte egy időben zajló tudományos fesztiválhoz, amely kortól, nemtől, 
foglalkozástól függetlenül vár mindannyiunkat, hogy a rácsodálkozás 
élményében szórakozva időzhessünk. az elmúlt években sok ezren, egyre 
többen tettek így. jöttek, hogy a világunkat észrevétlenül is behálózó 
törvényekkel egyedi módon ismerkedjenek, s letisztult formájukban vagy 
interaktív játékokban lássák működésük mikéntjét.

látványcsapolás és alumíniumöntés; érdekes kémiai, látványos fizikai 
kísérletek; interaktív bűnügyi játék; bányalátogatás; vicces vagy 
meghökkentő kulturális szokások; szablyavívás; egészségügyi vizsgálatok; 
robotok – mindezt és sok egyebet „hozunk ki” laboratóriumainkból 
vagy önöket visszük be oda e kivételes alkalommal. Tesszük azért, hogy 
megismertessük kutatómunkáinkat, és azért is, hogy az érdeklődők 
meglássák lehetőségeinket – saját lehetőségeiket Miskolc dinamikusan 
fejlődő városában.

Tudniuk kell, hogy a miskolci egyetemvárosban zajló munka, eredményeink 
és fejlesztéseink a régió, a térség fejlődésének zálogai. intézményünk 
egyben lehetőség is Miskolc lakóinak, a térség középiskolásainak elérhető 
lehetősége.

szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra és a Miskolci 
egyetemre!

Prof. dr. Torma andrás
a Miskolci egyetem rektora

www.uni-miskolc.huwww.uni-miskolc.hu www.kutatokejszakaja.eu www.uni-miskolc.huMinden laborlátogatás a főépülettől indul kísérőkkel! További információk a főbejáratnál található infopultnál!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

ingyenes
közlekedés

PrograMok 
a Miskolci egyeTeMen
díszaula
17:00-17:15 Ünnepélyes megnyitó a Miskolci Egyetem Díszaulájában

a/1. éPüleT i. eMeleT 117.
14:00-16:00	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra
19:30-21:30	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra

a/1. éPüleT i. eMeleT 118.
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Játékos programok
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Játékos programok

a/1. éPüleT i. eMeleT 119.
16:00-16:30 A Konfuciusz Intézet 3. születésnapja
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia
16:30-19:30 Fald Fel Kínát! a Konfuciusz Intézetben
17:30-18:30 Kalandozás Kína csodálatos világában
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia

a/1. éPüleT iii. eMeleT 334.
17:30-18:00 Sugárzások detektálása
18:00-18:30 Sugárzások detektálása
18:30-19:00 Sugárzások detektálása
19:00-19:30 Sugárzások detektálása
19:30-20:00 Sugárzások detektálása

a/2. éPüleT iii. eMeleT 11., 
fizikai inTézeT laboraTóriuMa
17:30-18:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:00-18:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:30-19:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:00-19:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:30-20:00	 Látványos	fizikai	kísérletek

a/2. éPüleT Mfsz, ii. előadó
18:00-19:15 Látványos kémiai kísérletek!
20:00-21:00 Extrém Tüzeléstechnika

a/4. éPüleT iii. eMeleT, üvegTereM
17:00-23:00 A talajon nem csak járunk, hanem élünk is
17:00-23:00	 Digitális	terepasztal	-	„Digitális	Homokozó”
17:00-23:00 Vizes terepasztal

a/5. éPüleT iii. eMeleT 
roberT bosch MechaTronikai Tanszék
18:00-18:45 Változatos mechatronikai megoldások
19:00-19:45 Változatos mechatronikai megoldások
20:00-20:45 Változatos mechatronikai megoldások
21:00-21:45 Változatos mechatronikai megoldások

a/5. éPüleT i. eMeleT 103.
18:00-18:30 Virtuális valóság
18:30-19:00 Virtuális valóság
19:00-19:30 Virtuális valóság
19:30-20:00 Virtuális valóság
20:00-20:30 Virtuális valóság
20:30-21:00 Virtuális valóság
21:00-21:30 Virtuális valóság
21:30-22:00 Virtuális valóság

a/6. éPüleT földszinT folyosó
18:00-18:30 Fel barátim a nótára!
18:30-19:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya
19:00-19:30 Fel barátim a nótára!
19:30-20:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya

a/6. éPüleT földszinT 
3. és 8. irodák, folyosó, c/1 éPüleT 306.
18:00-22:00 Angol nyelvi és országismereti kvíz

a/6. éPüleT földszinT 28., angol-néMeT könyvTár
18:00-19:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
19:00-20:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
20:00-21:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- Műfio (földszinT)
17:00-22:00 Automatizálás játékosan 
17:00-22:00	 Terepi	műszerezés	az	olajiparban

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- rMbko (2. eMeleT)
17:00-22:00 A folyékony arany nyomában

a/4. és a/3. éPüleTek közöTTi  
i. eMeleTi áTjáró Terasz
20:00-20:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
20:30-21:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:00-21:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:30-22:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	

a/4. éPüleT alagsor 9. sz. helyiség
16:30-17:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
17:30-18:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
18:30-19:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
20:30-21:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?

a/4. éPüleT bejáraT
18:00-18:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
19:00-19:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
20:00-20:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék

a/4. éPüleT bejáraTi galéria és Parkoló
17:30-23:00 BOSCH bemutató

a/4. éPüleT díszaula
17:00-23:00	 „ÉSZBONTÓ”	számítógépes	figyelemmegosztó	képesség	teszt
17:00-22:00 Egészségturizmus a gyakorlatban
17:00-22:00 Egészségügyi vizsgálatok 
17:00-23:00 Érmekészítés
17:00-23:00 Gyere, segíts!
17:00-22:00	 Jó	és	rossz	műanyag
17:00-23:00 Jogi kvíz
17:00-23:00 MAKADÉMIA - Anyagtudományi Játszóház
17:00-23:00 Matematikai Játszóház
17:00-22:00 Mit látsz a képen?
17:00-22:00 Testünk titkai
17:00-21:00	 MadárKVÍZ	–	Madármentő	Állomás	Mályi	
19:00-23:00	 Az	ezermester	tranzisztor	vagy	a	világítás	vezérlésétől	Szent	Elmo	tüzéig…
19:00-23:00 Indukció a hevítés szolgálatában

a/4. éPüleT földszinT, régi aula
17:00-23:00	 KVÍZelítő
17:00-23:00 Marketing és Turizmus keresztrejtvény
17:00-23:00 Marketing és Turizmus Kvíz 
19:00-22:00	 „VBK”	Vállalkozók	Baráti	Köre
19:00-22:00 EU kígyó
19:00-22:00 Képességek, készségek, kompetenciák - középpontban az ember
19:00-22:00 Mennyire vagy PÉNZ-ügyes? Pénzügyi stratégiai játékok
19:00-22:00 Térképes kvízjátékok
19:00-21:00 Tutajjal át a másik partra

a/2. éPüleT iii. eMeleT 10.
17:30-18:00 Lézerinterferometrikus mérések
18:00-18:30 Lézerinterferometrikus mérések
18:30-19:00 Lézerinterferometrikus mérések
19:00-19:30 Lézerinterferometrikus mérések
19:30-20:00 Lézerinterferometrikus mérések

a/2. éPüleT Mfsz, a. oldal 17. labor
17:00-18:00	 Fénylő	molekulák
17:00-18:00 Mi van a vizünkben?
20:00-21:00	 Fénylő	molekulák
20:00-21:00 Mi van a vizünkben?
21:00-22:00	 Fénylő	molekulák
21:00-22:00 Mi van a vizünkben?

a/2. éPüleT Mfsz, b. oldal 9. labor
17:00-18:00 Világító atomok
20:00-21:00 Világító atomok
21:00-22:00 Világító atomok

a/3. éPüleT i. eMeleT, 
geofizikai és TérinforMaTikai inTézeT 
Me Tanbánya
17:30-18:00 Bányalátogatás
19:00-19:30 Bányalátogatás
19:30-20:00 Bányalátogatás
20:00-20:30 Bányalátogatás
20:30-21:00 Bányalátogatás
21:00-21:30 Bányalátogatás
21:30-22:00 Bányalátogatás
22:00-22:30 Bányalátogatás

a/3. éPüleT iii. eMeleT 314.
17:00-22:00 Játékos Földrajz
17:00-17:30 Erdély turisztikai nevezetességei
17:30-18:00 Erdély turisztikai nevezetességei
18:00-18:30 Erdély turisztikai nevezetességei
18:30-19:00 Erdély turisztikai nevezetességei
19:00-19:30 Erdély turisztikai nevezetességei
19:30-20:00 Erdély turisztikai nevezetességei
20:00-20:30 Erdély turisztikai nevezetességei
20:30-21:00 Erdély turisztikai nevezetességei
21:00-21:30 Erdély turisztikai nevezetességei
21:30-22:00 Erdély turisztikai nevezetességei

a/3. éPüleT iii. eMeleT, 
ásványTani-földTani inTézeT
17:00-22:00 Ásványtani vizsgálatok

a/3. éPüleT MögöTTi Parkoló
17:00-22:00	 Pneumobil	járművek

b/1. éPüleT ii. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
laboraTóriuMa
17:00-18:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
21:00-22:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

b/1. éPüleT földszinT 12/a., 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30	 Ólom-mentes	Katona
17:30-18:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
18:30-19:30	 Ólom-mentes	Katona
18:30-19:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
19:30-20:30	 Ólom-mentes	Katona
19:30-20:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
20:30-21:30	 Ólom-mentes	Katona
20:30-21:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
21:30-22:30	 Ólom-mentes	Katona
21:30-22:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok

b/1. éPüleT i. eMeleT, 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30 Mikrovilág
18:30-19:30 Mikrovilág
20:00-21:00 Mikrovilág
21:00-22:00 Mikrovilág

b/2. éPüleT alagsor, bölcsész klub
14:00-18:00 Közös Térben a szociológusokkal 

b/3.-b/4. éPüleT, 
nanobioTechnológia és regeneraTív Medicina 
laboraTóriuM
18:00-19:00 Laborlátogatás
19:00-20:00 Laborlátogatás
20:00-21:00 Laborlátogatás



rekTori köszönTő

kedves érdeklődő!

élménydús látogatásra invitálom önt családjával és barátaival együtt  
a tudomány rejtett, izgalmas világába, annak a Miskolci egyetemen is művelt 
területeire, a kutatók éjszakája újabb programjaira. 

nagy múltú intézményünk tizedik alkalommal csatlakozik az európa-
szerte egy időben zajló tudományos fesztiválhoz, amely kortól, nemtől, 
foglalkozástól függetlenül vár mindannyiunkat, hogy a rácsodálkozás 
élményében szórakozva időzhessünk. az elmúlt években sok ezren, egyre 
többen tettek így. jöttek, hogy a világunkat észrevétlenül is behálózó 
törvényekkel egyedi módon ismerkedjenek, s letisztult formájukban vagy 
interaktív játékokban lássák működésük mikéntjét.

látványcsapolás és alumíniumöntés; érdekes kémiai, látványos fizikai 
kísérletek; interaktív bűnügyi játék; bányalátogatás; vicces vagy 
meghökkentő kulturális szokások; szablyavívás; egészségügyi vizsgálatok; 
robotok – mindezt és sok egyebet „hozunk ki” laboratóriumainkból 
vagy önöket visszük be oda e kivételes alkalommal. Tesszük azért, hogy 
megismertessük kutatómunkáinkat, és azért is, hogy az érdeklődők 
meglássák lehetőségeinket – saját lehetőségeiket Miskolc dinamikusan 
fejlődő városában.

Tudniuk kell, hogy a miskolci egyetemvárosban zajló munka, eredményeink 
és fejlesztéseink a régió, a térség fejlődésének zálogai. intézményünk 
egyben lehetőség is Miskolc lakóinak, a térség középiskolásainak elérhető 
lehetősége.

szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra és a Miskolci 
egyetemre!

Prof. dr. Torma andrás
a Miskolci egyetem rektora

www.uni-miskolc.huwww.uni-miskolc.hu www.kutatokejszakaja.eu www.uni-miskolc.huMinden laborlátogatás a főépülettől indul kísérőkkel! További információk a főbejáratnál található infopultnál!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

ingyenes
közlekedés

PrograMok 
a Miskolci egyeTeMen
díszaula
17:00-17:15 Ünnepélyes megnyitó a Miskolci Egyetem Díszaulájában

a/1. éPüleT i. eMeleT 117.
14:00-16:00	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra
19:30-21:30	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra

a/1. éPüleT i. eMeleT 118.
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Játékos programok
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Játékos programok

a/1. éPüleT i. eMeleT 119.
16:00-16:30 A Konfuciusz Intézet 3. születésnapja
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia
16:30-19:30 Fald Fel Kínát! a Konfuciusz Intézetben
17:30-18:30 Kalandozás Kína csodálatos világában
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia

a/1. éPüleT iii. eMeleT 334.
17:30-18:00 Sugárzások detektálása
18:00-18:30 Sugárzások detektálása
18:30-19:00 Sugárzások detektálása
19:00-19:30 Sugárzások detektálása
19:30-20:00 Sugárzások detektálása

a/2. éPüleT iii. eMeleT 11., 
fizikai inTézeT laboraTóriuMa
17:30-18:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:00-18:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:30-19:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:00-19:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:30-20:00	 Látványos	fizikai	kísérletek

a/2. éPüleT Mfsz, ii. előadó
18:00-19:15 Látványos kémiai kísérletek!
20:00-21:00 Extrém Tüzeléstechnika

a/4. éPüleT iii. eMeleT, üvegTereM
17:00-23:00 A talajon nem csak járunk, hanem élünk is
17:00-23:00	 Digitális	terepasztal	-	„Digitális	Homokozó”
17:00-23:00 Vizes terepasztal

a/5. éPüleT iii. eMeleT 
roberT bosch MechaTronikai Tanszék
18:00-18:45 Változatos mechatronikai megoldások
19:00-19:45 Változatos mechatronikai megoldások
20:00-20:45 Változatos mechatronikai megoldások
21:00-21:45 Változatos mechatronikai megoldások

a/5. éPüleT i. eMeleT 103.
18:00-18:30 Virtuális valóság
18:30-19:00 Virtuális valóság
19:00-19:30 Virtuális valóság
19:30-20:00 Virtuális valóság
20:00-20:30 Virtuális valóság
20:30-21:00 Virtuális valóság
21:00-21:30 Virtuális valóság
21:30-22:00 Virtuális valóság

a/6. éPüleT földszinT folyosó
18:00-18:30 Fel barátim a nótára!
18:30-19:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya
19:00-19:30 Fel barátim a nótára!
19:30-20:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya

a/6. éPüleT földszinT 
3. és 8. irodák, folyosó, c/1 éPüleT 306.
18:00-22:00 Angol nyelvi és országismereti kvíz

a/6. éPüleT földszinT 28., angol-néMeT könyvTár
18:00-19:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
19:00-20:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
20:00-21:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- Műfio (földszinT)
17:00-22:00 Automatizálás játékosan 
17:00-22:00	 Terepi	műszerezés	az	olajiparban

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- rMbko (2. eMeleT)
17:00-22:00 A folyékony arany nyomában

a/4. és a/3. éPüleTek közöTTi  
i. eMeleTi áTjáró Terasz
20:00-20:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
20:30-21:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:00-21:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:30-22:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	

a/4. éPüleT alagsor 9. sz. helyiség
16:30-17:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
17:30-18:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
18:30-19:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
20:30-21:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?

a/4. éPüleT bejáraT
18:00-18:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
19:00-19:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
20:00-20:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék

a/4. éPüleT bejáraTi galéria és Parkoló
17:30-23:00 BOSCH bemutató

a/4. éPüleT díszaula
17:00-23:00	 „ÉSZBONTÓ”	számítógépes	figyelemmegosztó	képesség	teszt
17:00-22:00 Egészségturizmus a gyakorlatban
17:00-22:00 Egészségügyi vizsgálatok 
17:00-23:00 Érmekészítés
17:00-23:00 Gyere, segíts!
17:00-22:00	 Jó	és	rossz	műanyag
17:00-23:00 Jogi kvíz
17:00-23:00 MAKADÉMIA - Anyagtudományi Játszóház
17:00-23:00 Matematikai Játszóház
17:00-22:00 Mit látsz a képen?
17:00-22:00 Testünk titkai
17:00-21:00	 MadárKVÍZ	–	Madármentő	Állomás	Mályi	
19:00-23:00	 Az	ezermester	tranzisztor	vagy	a	világítás	vezérlésétől	Szent	Elmo	tüzéig…
19:00-23:00 Indukció a hevítés szolgálatában

a/4. éPüleT földszinT, régi aula
17:00-23:00	 KVÍZelítő
17:00-23:00 Marketing és Turizmus keresztrejtvény
17:00-23:00 Marketing és Turizmus Kvíz 
19:00-22:00	 „VBK”	Vállalkozók	Baráti	Köre
19:00-22:00 EU kígyó
19:00-22:00 Képességek, készségek, kompetenciák - középpontban az ember
19:00-22:00 Mennyire vagy PÉNZ-ügyes? Pénzügyi stratégiai játékok
19:00-22:00 Térképes kvízjátékok
19:00-21:00 Tutajjal át a másik partra

a/2. éPüleT iii. eMeleT 10.
17:30-18:00 Lézerinterferometrikus mérések
18:00-18:30 Lézerinterferometrikus mérések
18:30-19:00 Lézerinterferometrikus mérések
19:00-19:30 Lézerinterferometrikus mérések
19:30-20:00 Lézerinterferometrikus mérések

a/2. éPüleT Mfsz, a. oldal 17. labor
17:00-18:00	 Fénylő	molekulák
17:00-18:00 Mi van a vizünkben?
20:00-21:00	 Fénylő	molekulák
20:00-21:00 Mi van a vizünkben?
21:00-22:00	 Fénylő	molekulák
21:00-22:00 Mi van a vizünkben?

a/2. éPüleT Mfsz, b. oldal 9. labor
17:00-18:00 Világító atomok
20:00-21:00 Világító atomok
21:00-22:00 Világító atomok

a/3. éPüleT i. eMeleT, 
geofizikai és TérinforMaTikai inTézeT 
Me Tanbánya
17:30-18:00 Bányalátogatás
19:00-19:30 Bányalátogatás
19:30-20:00 Bányalátogatás
20:00-20:30 Bányalátogatás
20:30-21:00 Bányalátogatás
21:00-21:30 Bányalátogatás
21:30-22:00 Bányalátogatás
22:00-22:30 Bányalátogatás

a/3. éPüleT iii. eMeleT 314.
17:00-22:00 Játékos Földrajz
17:00-17:30 Erdély turisztikai nevezetességei
17:30-18:00 Erdély turisztikai nevezetességei
18:00-18:30 Erdély turisztikai nevezetességei
18:30-19:00 Erdély turisztikai nevezetességei
19:00-19:30 Erdély turisztikai nevezetességei
19:30-20:00 Erdély turisztikai nevezetességei
20:00-20:30 Erdély turisztikai nevezetességei
20:30-21:00 Erdély turisztikai nevezetességei
21:00-21:30 Erdély turisztikai nevezetességei
21:30-22:00 Erdély turisztikai nevezetességei

a/3. éPüleT iii. eMeleT, 
ásványTani-földTani inTézeT
17:00-22:00 Ásványtani vizsgálatok

a/3. éPüleT MögöTTi Parkoló
17:00-22:00	 Pneumobil	járművek

b/1. éPüleT ii. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
laboraTóriuMa
17:00-18:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
21:00-22:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

b/1. éPüleT földszinT 12/a., 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30	 Ólom-mentes	Katona
17:30-18:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
18:30-19:30	 Ólom-mentes	Katona
18:30-19:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
19:30-20:30	 Ólom-mentes	Katona
19:30-20:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
20:30-21:30	 Ólom-mentes	Katona
20:30-21:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
21:30-22:30	 Ólom-mentes	Katona
21:30-22:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok

b/1. éPüleT i. eMeleT, 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30 Mikrovilág
18:30-19:30 Mikrovilág
20:00-21:00 Mikrovilág
21:00-22:00 Mikrovilág

b/2. éPüleT alagsor, bölcsész klub
14:00-18:00 Közös Térben a szociológusokkal 

b/3.-b/4. éPüleT, 
nanobioTechnológia és regeneraTív Medicina 
laboraTóriuM
18:00-19:00 Laborlátogatás
19:00-20:00 Laborlátogatás
20:00-21:00 Laborlátogatás



rekTori köszönTő

kedves érdeklődő!

élménydús látogatásra invitálom önt családjával és barátaival együtt  
a tudomány rejtett, izgalmas világába, annak a Miskolci egyetemen is művelt 
területeire, a kutatók éjszakája újabb programjaira. 

nagy múltú intézményünk tizedik alkalommal csatlakozik az európa-
szerte egy időben zajló tudományos fesztiválhoz, amely kortól, nemtől, 
foglalkozástól függetlenül vár mindannyiunkat, hogy a rácsodálkozás 
élményében szórakozva időzhessünk. az elmúlt években sok ezren, egyre 
többen tettek így. jöttek, hogy a világunkat észrevétlenül is behálózó 
törvényekkel egyedi módon ismerkedjenek, s letisztult formájukban vagy 
interaktív játékokban lássák működésük mikéntjét.

látványcsapolás és alumíniumöntés; érdekes kémiai, látványos fizikai 
kísérletek; interaktív bűnügyi játék; bányalátogatás; vicces vagy 
meghökkentő kulturális szokások; szablyavívás; egészségügyi vizsgálatok; 
robotok – mindezt és sok egyebet „hozunk ki” laboratóriumainkból 
vagy önöket visszük be oda e kivételes alkalommal. Tesszük azért, hogy 
megismertessük kutatómunkáinkat, és azért is, hogy az érdeklődők 
meglássák lehetőségeinket – saját lehetőségeiket Miskolc dinamikusan 
fejlődő városában.

Tudniuk kell, hogy a miskolci egyetemvárosban zajló munka, eredményeink 
és fejlesztéseink a régió, a térség fejlődésének zálogai. intézményünk 
egyben lehetőség is Miskolc lakóinak, a térség középiskolásainak elérhető 
lehetősége.

szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra és a Miskolci 
egyetemre!

Prof. dr. Torma andrás
a Miskolci egyetem rektora

www.uni-miskolc.huwww.uni-miskolc.hu www.kutatokejszakaja.eu www.uni-miskolc.huMinden laborlátogatás a főépülettől indul kísérőkkel! További információk a főbejáratnál található infopultnál!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

ingyenes
közlekedés

PrograMok 
a Miskolci egyeTeMen
díszaula
17:00-17:15 Ünnepélyes megnyitó a Miskolci Egyetem Díszaulájában

a/1. éPüleT i. eMeleT 117.
14:00-16:00	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra
19:30-21:30	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra

a/1. éPüleT i. eMeleT 118.
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Játékos programok
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Játékos programok

a/1. éPüleT i. eMeleT 119.
16:00-16:30 A Konfuciusz Intézet 3. születésnapja
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia
16:30-19:30 Fald Fel Kínát! a Konfuciusz Intézetben
17:30-18:30 Kalandozás Kína csodálatos világában
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia

a/1. éPüleT iii. eMeleT 334.
17:30-18:00 Sugárzások detektálása
18:00-18:30 Sugárzások detektálása
18:30-19:00 Sugárzások detektálása
19:00-19:30 Sugárzások detektálása
19:30-20:00 Sugárzások detektálása

a/2. éPüleT iii. eMeleT 11., 
fizikai inTézeT laboraTóriuMa
17:30-18:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:00-18:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:30-19:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:00-19:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:30-20:00	 Látványos	fizikai	kísérletek

a/2. éPüleT Mfsz, ii. előadó
18:00-19:15 Látványos kémiai kísérletek!
20:00-21:00 Extrém Tüzeléstechnika

a/4. éPüleT iii. eMeleT, üvegTereM
17:00-23:00 A talajon nem csak járunk, hanem élünk is
17:00-23:00	 Digitális	terepasztal	-	„Digitális	Homokozó”
17:00-23:00 Vizes terepasztal

a/5. éPüleT iii. eMeleT 
roberT bosch MechaTronikai Tanszék
18:00-18:45 Változatos mechatronikai megoldások
19:00-19:45 Változatos mechatronikai megoldások
20:00-20:45 Változatos mechatronikai megoldások
21:00-21:45 Változatos mechatronikai megoldások

a/5. éPüleT i. eMeleT 103.
18:00-18:30 Virtuális valóság
18:30-19:00 Virtuális valóság
19:00-19:30 Virtuális valóság
19:30-20:00 Virtuális valóság
20:00-20:30 Virtuális valóság
20:30-21:00 Virtuális valóság
21:00-21:30 Virtuális valóság
21:30-22:00 Virtuális valóság

a/6. éPüleT földszinT folyosó
18:00-18:30 Fel barátim a nótára!
18:30-19:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya
19:00-19:30 Fel barátim a nótára!
19:30-20:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya

a/6. éPüleT földszinT 
3. és 8. irodák, folyosó, c/1 éPüleT 306.
18:00-22:00 Angol nyelvi és országismereti kvíz

a/6. éPüleT földszinT 28., angol-néMeT könyvTár
18:00-19:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
19:00-20:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
20:00-21:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- Műfio (földszinT)
17:00-22:00 Automatizálás játékosan 
17:00-22:00	 Terepi	műszerezés	az	olajiparban

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- rMbko (2. eMeleT)
17:00-22:00 A folyékony arany nyomában

a/4. és a/3. éPüleTek közöTTi  
i. eMeleTi áTjáró Terasz
20:00-20:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
20:30-21:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:00-21:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:30-22:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	

a/4. éPüleT alagsor 9. sz. helyiség
16:30-17:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
17:30-18:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
18:30-19:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
20:30-21:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?

a/4. éPüleT bejáraT
18:00-18:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
19:00-19:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
20:00-20:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék

a/4. éPüleT bejáraTi galéria és Parkoló
17:30-23:00 BOSCH bemutató

a/4. éPüleT díszaula
17:00-23:00	 „ÉSZBONTÓ”	számítógépes	figyelemmegosztó	képesség	teszt
17:00-22:00 Egészségturizmus a gyakorlatban
17:00-22:00 Egészségügyi vizsgálatok 
17:00-23:00 Érmekészítés
17:00-23:00 Gyere, segíts!
17:00-22:00	 Jó	és	rossz	műanyag
17:00-23:00 Jogi kvíz
17:00-23:00 MAKADÉMIA - Anyagtudományi Játszóház
17:00-23:00 Matematikai Játszóház
17:00-22:00 Mit látsz a képen?
17:00-22:00 Testünk titkai
17:00-21:00	 MadárKVÍZ	–	Madármentő	Állomás	Mályi	
19:00-23:00	 Az	ezermester	tranzisztor	vagy	a	világítás	vezérlésétől	Szent	Elmo	tüzéig…
19:00-23:00 Indukció a hevítés szolgálatában

a/4. éPüleT földszinT, régi aula
17:00-23:00	 KVÍZelítő
17:00-23:00 Marketing és Turizmus keresztrejtvény
17:00-23:00 Marketing és Turizmus Kvíz 
19:00-22:00	 „VBK”	Vállalkozók	Baráti	Köre
19:00-22:00 EU kígyó
19:00-22:00 Képességek, készségek, kompetenciák - középpontban az ember
19:00-22:00 Mennyire vagy PÉNZ-ügyes? Pénzügyi stratégiai játékok
19:00-22:00 Térképes kvízjátékok
19:00-21:00 Tutajjal át a másik partra

a/2. éPüleT iii. eMeleT 10.
17:30-18:00 Lézerinterferometrikus mérések
18:00-18:30 Lézerinterferometrikus mérések
18:30-19:00 Lézerinterferometrikus mérések
19:00-19:30 Lézerinterferometrikus mérések
19:30-20:00 Lézerinterferometrikus mérések

a/2. éPüleT Mfsz, a. oldal 17. labor
17:00-18:00	 Fénylő	molekulák
17:00-18:00 Mi van a vizünkben?
20:00-21:00	 Fénylő	molekulák
20:00-21:00 Mi van a vizünkben?
21:00-22:00	 Fénylő	molekulák
21:00-22:00 Mi van a vizünkben?

a/2. éPüleT Mfsz, b. oldal 9. labor
17:00-18:00 Világító atomok
20:00-21:00 Világító atomok
21:00-22:00 Világító atomok

a/3. éPüleT i. eMeleT, 
geofizikai és TérinforMaTikai inTézeT 
Me Tanbánya
17:30-18:00 Bányalátogatás
19:00-19:30 Bányalátogatás
19:30-20:00 Bányalátogatás
20:00-20:30 Bányalátogatás
20:30-21:00 Bányalátogatás
21:00-21:30 Bányalátogatás
21:30-22:00 Bányalátogatás
22:00-22:30 Bányalátogatás

a/3. éPüleT iii. eMeleT 314.
17:00-22:00 Játékos Földrajz
17:00-17:30 Erdély turisztikai nevezetességei
17:30-18:00 Erdély turisztikai nevezetességei
18:00-18:30 Erdély turisztikai nevezetességei
18:30-19:00 Erdély turisztikai nevezetességei
19:00-19:30 Erdély turisztikai nevezetességei
19:30-20:00 Erdély turisztikai nevezetességei
20:00-20:30 Erdély turisztikai nevezetességei
20:30-21:00 Erdély turisztikai nevezetességei
21:00-21:30 Erdély turisztikai nevezetességei
21:30-22:00 Erdély turisztikai nevezetességei

a/3. éPüleT iii. eMeleT, 
ásványTani-földTani inTézeT
17:00-22:00 Ásványtani vizsgálatok

a/3. éPüleT MögöTTi Parkoló
17:00-22:00	 Pneumobil	járművek

b/1. éPüleT ii. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
laboraTóriuMa
17:00-18:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
21:00-22:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

b/1. éPüleT földszinT 12/a., 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30	 Ólom-mentes	Katona
17:30-18:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
18:30-19:30	 Ólom-mentes	Katona
18:30-19:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
19:30-20:30	 Ólom-mentes	Katona
19:30-20:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
20:30-21:30	 Ólom-mentes	Katona
20:30-21:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
21:30-22:30	 Ólom-mentes	Katona
21:30-22:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok

b/1. éPüleT i. eMeleT, 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30 Mikrovilág
18:30-19:30 Mikrovilág
20:00-21:00 Mikrovilág
21:00-22:00 Mikrovilág

b/2. éPüleT alagsor, bölcsész klub
14:00-18:00 Közös Térben a szociológusokkal 

b/3.-b/4. éPüleT, 
nanobioTechnológia és regeneraTív Medicina 
laboraTóriuM
18:00-19:00 Laborlátogatás
19:00-20:00 Laborlátogatás
20:00-21:00 Laborlátogatás



rekTori köszönTő

kedves érdeklődő!

élménydús látogatásra invitálom önt családjával és barátaival együtt  
a tudomány rejtett, izgalmas világába, annak a Miskolci egyetemen is művelt 
területeire, a kutatók éjszakája újabb programjaira. 

nagy múltú intézményünk tizedik alkalommal csatlakozik az európa-
szerte egy időben zajló tudományos fesztiválhoz, amely kortól, nemtől, 
foglalkozástól függetlenül vár mindannyiunkat, hogy a rácsodálkozás 
élményében szórakozva időzhessünk. az elmúlt években sok ezren, egyre 
többen tettek így. jöttek, hogy a világunkat észrevétlenül is behálózó 
törvényekkel egyedi módon ismerkedjenek, s letisztult formájukban vagy 
interaktív játékokban lássák működésük mikéntjét.

látványcsapolás és alumíniumöntés; érdekes kémiai, látványos fizikai 
kísérletek; interaktív bűnügyi játék; bányalátogatás; vicces vagy 
meghökkentő kulturális szokások; szablyavívás; egészségügyi vizsgálatok; 
robotok – mindezt és sok egyebet „hozunk ki” laboratóriumainkból 
vagy önöket visszük be oda e kivételes alkalommal. Tesszük azért, hogy 
megismertessük kutatómunkáinkat, és azért is, hogy az érdeklődők 
meglássák lehetőségeinket – saját lehetőségeiket Miskolc dinamikusan 
fejlődő városában.

Tudniuk kell, hogy a miskolci egyetemvárosban zajló munka, eredményeink 
és fejlesztéseink a régió, a térség fejlődésének zálogai. intézményünk 
egyben lehetőség is Miskolc lakóinak, a térség középiskolásainak elérhető 
lehetősége.

szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra és a Miskolci 
egyetemre!

Prof. dr. Torma andrás
a Miskolci egyetem rektora

www.uni-miskolc.huwww.uni-miskolc.hu www.kutatokejszakaja.eu www.uni-miskolc.huMinden laborlátogatás a főépülettől indul kísérőkkel! További információk a főbejáratnál található infopultnál!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

ingyenes
közlekedés

PrograMok 
a Miskolci egyeTeMen
díszaula
17:00-17:15 Ünnepélyes megnyitó a Miskolci Egyetem Díszaulájában

a/1. éPüleT i. eMeleT 117.
14:00-16:00	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra
19:30-21:30	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra

a/1. éPüleT i. eMeleT 118.
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Játékos programok
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Játékos programok

a/1. éPüleT i. eMeleT 119.
16:00-16:30 A Konfuciusz Intézet 3. születésnapja
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia
16:30-19:30 Fald Fel Kínát! a Konfuciusz Intézetben
17:30-18:30 Kalandozás Kína csodálatos világában
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia

a/1. éPüleT iii. eMeleT 334.
17:30-18:00 Sugárzások detektálása
18:00-18:30 Sugárzások detektálása
18:30-19:00 Sugárzások detektálása
19:00-19:30 Sugárzások detektálása
19:30-20:00 Sugárzások detektálása

a/2. éPüleT iii. eMeleT 11., 
fizikai inTézeT laboraTóriuMa
17:30-18:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:00-18:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:30-19:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:00-19:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:30-20:00	 Látványos	fizikai	kísérletek

a/2. éPüleT Mfsz, ii. előadó
18:00-19:15 Látványos kémiai kísérletek!
20:00-21:00 Extrém Tüzeléstechnika

a/4. éPüleT iii. eMeleT, üvegTereM
17:00-23:00 A talajon nem csak járunk, hanem élünk is
17:00-23:00	 Digitális	terepasztal	-	„Digitális	Homokozó”
17:00-23:00 Vizes terepasztal

a/5. éPüleT iii. eMeleT 
roberT bosch MechaTronikai Tanszék
18:00-18:45 Változatos mechatronikai megoldások
19:00-19:45 Változatos mechatronikai megoldások
20:00-20:45 Változatos mechatronikai megoldások
21:00-21:45 Változatos mechatronikai megoldások

a/5. éPüleT i. eMeleT 103.
18:00-18:30 Virtuális valóság
18:30-19:00 Virtuális valóság
19:00-19:30 Virtuális valóság
19:30-20:00 Virtuális valóság
20:00-20:30 Virtuális valóság
20:30-21:00 Virtuális valóság
21:00-21:30 Virtuális valóság
21:30-22:00 Virtuális valóság

a/6. éPüleT földszinT folyosó
18:00-18:30 Fel barátim a nótára!
18:30-19:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya
19:00-19:30 Fel barátim a nótára!
19:30-20:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya

a/6. éPüleT földszinT 
3. és 8. irodák, folyosó, c/1 éPüleT 306.
18:00-22:00 Angol nyelvi és országismereti kvíz

a/6. éPüleT földszinT 28., angol-néMeT könyvTár
18:00-19:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
19:00-20:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
20:00-21:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- Műfio (földszinT)
17:00-22:00 Automatizálás játékosan 
17:00-22:00	 Terepi	műszerezés	az	olajiparban

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- rMbko (2. eMeleT)
17:00-22:00 A folyékony arany nyomában

a/4. és a/3. éPüleTek közöTTi  
i. eMeleTi áTjáró Terasz
20:00-20:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
20:30-21:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:00-21:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:30-22:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	

a/4. éPüleT alagsor 9. sz. helyiség
16:30-17:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
17:30-18:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
18:30-19:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
20:30-21:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?

a/4. éPüleT bejáraT
18:00-18:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
19:00-19:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
20:00-20:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék

a/4. éPüleT bejáraTi galéria és Parkoló
17:30-23:00 BOSCH bemutató

a/4. éPüleT díszaula
17:00-23:00	 „ÉSZBONTÓ”	számítógépes	figyelemmegosztó	képesség	teszt
17:00-22:00 Egészségturizmus a gyakorlatban
17:00-22:00 Egészségügyi vizsgálatok 
17:00-23:00 Érmekészítés
17:00-23:00 Gyere, segíts!
17:00-22:00	 Jó	és	rossz	műanyag
17:00-23:00 Jogi kvíz
17:00-23:00 MAKADÉMIA - Anyagtudományi Játszóház
17:00-23:00 Matematikai Játszóház
17:00-22:00 Mit látsz a képen?
17:00-22:00 Testünk titkai
17:00-21:00	 MadárKVÍZ	–	Madármentő	Állomás	Mályi	
19:00-23:00	 Az	ezermester	tranzisztor	vagy	a	világítás	vezérlésétől	Szent	Elmo	tüzéig…
19:00-23:00 Indukció a hevítés szolgálatában

a/4. éPüleT földszinT, régi aula
17:00-23:00	 KVÍZelítő
17:00-23:00 Marketing és Turizmus keresztrejtvény
17:00-23:00 Marketing és Turizmus Kvíz 
19:00-22:00	 „VBK”	Vállalkozók	Baráti	Köre
19:00-22:00 EU kígyó
19:00-22:00 Képességek, készségek, kompetenciák - középpontban az ember
19:00-22:00 Mennyire vagy PÉNZ-ügyes? Pénzügyi stratégiai játékok
19:00-22:00 Térképes kvízjátékok
19:00-21:00 Tutajjal át a másik partra

a/2. éPüleT iii. eMeleT 10.
17:30-18:00 Lézerinterferometrikus mérések
18:00-18:30 Lézerinterferometrikus mérések
18:30-19:00 Lézerinterferometrikus mérések
19:00-19:30 Lézerinterferometrikus mérések
19:30-20:00 Lézerinterferometrikus mérések

a/2. éPüleT Mfsz, a. oldal 17. labor
17:00-18:00	 Fénylő	molekulák
17:00-18:00 Mi van a vizünkben?
20:00-21:00	 Fénylő	molekulák
20:00-21:00 Mi van a vizünkben?
21:00-22:00	 Fénylő	molekulák
21:00-22:00 Mi van a vizünkben?

a/2. éPüleT Mfsz, b. oldal 9. labor
17:00-18:00 Világító atomok
20:00-21:00 Világító atomok
21:00-22:00 Világító atomok

a/3. éPüleT i. eMeleT, 
geofizikai és TérinforMaTikai inTézeT 
Me Tanbánya
17:30-18:00 Bányalátogatás
19:00-19:30 Bányalátogatás
19:30-20:00 Bányalátogatás
20:00-20:30 Bányalátogatás
20:30-21:00 Bányalátogatás
21:00-21:30 Bányalátogatás
21:30-22:00 Bányalátogatás
22:00-22:30 Bányalátogatás

a/3. éPüleT iii. eMeleT 314.
17:00-22:00 Játékos Földrajz
17:00-17:30 Erdély turisztikai nevezetességei
17:30-18:00 Erdély turisztikai nevezetességei
18:00-18:30 Erdély turisztikai nevezetességei
18:30-19:00 Erdély turisztikai nevezetességei
19:00-19:30 Erdély turisztikai nevezetességei
19:30-20:00 Erdély turisztikai nevezetességei
20:00-20:30 Erdély turisztikai nevezetességei
20:30-21:00 Erdély turisztikai nevezetességei
21:00-21:30 Erdély turisztikai nevezetességei
21:30-22:00 Erdély turisztikai nevezetességei

a/3. éPüleT iii. eMeleT, 
ásványTani-földTani inTézeT
17:00-22:00 Ásványtani vizsgálatok

a/3. éPüleT MögöTTi Parkoló
17:00-22:00	 Pneumobil	járművek

b/1. éPüleT ii. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
laboraTóriuMa
17:00-18:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
21:00-22:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

b/1. éPüleT földszinT 12/a., 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30	 Ólom-mentes	Katona
17:30-18:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
18:30-19:30	 Ólom-mentes	Katona
18:30-19:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
19:30-20:30	 Ólom-mentes	Katona
19:30-20:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
20:30-21:30	 Ólom-mentes	Katona
20:30-21:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
21:30-22:30	 Ólom-mentes	Katona
21:30-22:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok

b/1. éPüleT i. eMeleT, 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30 Mikrovilág
18:30-19:30 Mikrovilág
20:00-21:00 Mikrovilág
21:00-22:00 Mikrovilág

b/2. éPüleT alagsor, bölcsész klub
14:00-18:00 Közös Térben a szociológusokkal 

b/3.-b/4. éPüleT, 
nanobioTechnológia és regeneraTív Medicina 
laboraTóriuM
18:00-19:00 Laborlátogatás
19:00-20:00 Laborlátogatás
20:00-21:00 Laborlátogatás



rekTori köszönTő

kedves érdeklődő!

élménydús látogatásra invitálom önt családjával és barátaival együtt  
a tudomány rejtett, izgalmas világába, annak a Miskolci egyetemen is művelt 
területeire, a kutatók éjszakája újabb programjaira. 

nagy múltú intézményünk tizedik alkalommal csatlakozik az európa-
szerte egy időben zajló tudományos fesztiválhoz, amely kortól, nemtől, 
foglalkozástól függetlenül vár mindannyiunkat, hogy a rácsodálkozás 
élményében szórakozva időzhessünk. az elmúlt években sok ezren, egyre 
többen tettek így. jöttek, hogy a világunkat észrevétlenül is behálózó 
törvényekkel egyedi módon ismerkedjenek, s letisztult formájukban vagy 
interaktív játékokban lássák működésük mikéntjét.

látványcsapolás és alumíniumöntés; érdekes kémiai, látványos fizikai 
kísérletek; interaktív bűnügyi játék; bányalátogatás; vicces vagy 
meghökkentő kulturális szokások; szablyavívás; egészségügyi vizsgálatok; 
robotok – mindezt és sok egyebet „hozunk ki” laboratóriumainkból 
vagy önöket visszük be oda e kivételes alkalommal. Tesszük azért, hogy 
megismertessük kutatómunkáinkat, és azért is, hogy az érdeklődők 
meglássák lehetőségeinket – saját lehetőségeiket Miskolc dinamikusan 
fejlődő városában.

Tudniuk kell, hogy a miskolci egyetemvárosban zajló munka, eredményeink 
és fejlesztéseink a régió, a térség fejlődésének zálogai. intézményünk 
egyben lehetőség is Miskolc lakóinak, a térség középiskolásainak elérhető 
lehetősége.

szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra és a Miskolci 
egyetemre!

Prof. dr. Torma andrás
a Miskolci egyetem rektora

www.uni-miskolc.huwww.uni-miskolc.hu www.kutatokejszakaja.eu www.uni-miskolc.huMinden laborlátogatás a főépülettől indul kísérőkkel! További információk a főbejáratnál található infopultnál!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

ingyenes
közlekedés

PrograMok 
a Miskolci egyeTeMen
díszaula
17:00-17:15 Ünnepélyes megnyitó a Miskolci Egyetem Díszaulájában

a/1. éPüleT i. eMeleT 117.
14:00-16:00	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra
19:30-21:30	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra

a/1. éPüleT i. eMeleT 118.
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Játékos programok
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Játékos programok

a/1. éPüleT i. eMeleT 119.
16:00-16:30 A Konfuciusz Intézet 3. születésnapja
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia
16:30-19:30 Fald Fel Kínát! a Konfuciusz Intézetben
17:30-18:30 Kalandozás Kína csodálatos világában
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia

a/1. éPüleT iii. eMeleT 334.
17:30-18:00 Sugárzások detektálása
18:00-18:30 Sugárzások detektálása
18:30-19:00 Sugárzások detektálása
19:00-19:30 Sugárzások detektálása
19:30-20:00 Sugárzások detektálása

a/2. éPüleT iii. eMeleT 11., 
fizikai inTézeT laboraTóriuMa
17:30-18:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:00-18:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:30-19:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:00-19:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:30-20:00	 Látványos	fizikai	kísérletek

a/2. éPüleT Mfsz, ii. előadó
18:00-19:15 Látványos kémiai kísérletek!
20:00-21:00 Extrém Tüzeléstechnika

a/4. éPüleT iii. eMeleT, üvegTereM
17:00-23:00 A talajon nem csak járunk, hanem élünk is
17:00-23:00	 Digitális	terepasztal	-	„Digitális	Homokozó”
17:00-23:00 Vizes terepasztal

a/5. éPüleT iii. eMeleT 
roberT bosch MechaTronikai Tanszék
18:00-18:45 Változatos mechatronikai megoldások
19:00-19:45 Változatos mechatronikai megoldások
20:00-20:45 Változatos mechatronikai megoldások
21:00-21:45 Változatos mechatronikai megoldások

a/5. éPüleT i. eMeleT 103.
18:00-18:30 Virtuális valóság
18:30-19:00 Virtuális valóság
19:00-19:30 Virtuális valóság
19:30-20:00 Virtuális valóság
20:00-20:30 Virtuális valóság
20:30-21:00 Virtuális valóság
21:00-21:30 Virtuális valóság
21:30-22:00 Virtuális valóság

a/6. éPüleT földszinT folyosó
18:00-18:30 Fel barátim a nótára!
18:30-19:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya
19:00-19:30 Fel barátim a nótára!
19:30-20:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya

a/6. éPüleT földszinT 
3. és 8. irodák, folyosó, c/1 éPüleT 306.
18:00-22:00 Angol nyelvi és országismereti kvíz

a/6. éPüleT földszinT 28., angol-néMeT könyvTár
18:00-19:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
19:00-20:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
20:00-21:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- Műfio (földszinT)
17:00-22:00 Automatizálás játékosan 
17:00-22:00	 Terepi	műszerezés	az	olajiparban

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- rMbko (2. eMeleT)
17:00-22:00 A folyékony arany nyomában

a/4. és a/3. éPüleTek közöTTi  
i. eMeleTi áTjáró Terasz
20:00-20:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
20:30-21:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:00-21:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:30-22:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	

a/4. éPüleT alagsor 9. sz. helyiség
16:30-17:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
17:30-18:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
18:30-19:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
20:30-21:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?

a/4. éPüleT bejáraT
18:00-18:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
19:00-19:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
20:00-20:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék

a/4. éPüleT bejáraTi galéria és Parkoló
17:30-23:00 BOSCH bemutató

a/4. éPüleT díszaula
17:00-23:00	 „ÉSZBONTÓ”	számítógépes	figyelemmegosztó	képesség	teszt
17:00-22:00 Egészségturizmus a gyakorlatban
17:00-22:00 Egészségügyi vizsgálatok 
17:00-23:00 Érmekészítés
17:00-23:00 Gyere, segíts!
17:00-22:00	 Jó	és	rossz	műanyag
17:00-23:00 Jogi kvíz
17:00-23:00 MAKADÉMIA - Anyagtudományi Játszóház
17:00-23:00 Matematikai Játszóház
17:00-22:00 Mit látsz a képen?
17:00-22:00 Testünk titkai
17:00-21:00	 MadárKVÍZ	–	Madármentő	Állomás	Mályi	
19:00-23:00	 Az	ezermester	tranzisztor	vagy	a	világítás	vezérlésétől	Szent	Elmo	tüzéig…
19:00-23:00 Indukció a hevítés szolgálatában

a/4. éPüleT földszinT, régi aula
17:00-23:00	 KVÍZelítő
17:00-23:00 Marketing és Turizmus keresztrejtvény
17:00-23:00 Marketing és Turizmus Kvíz 
19:00-22:00	 „VBK”	Vállalkozók	Baráti	Köre
19:00-22:00 EU kígyó
19:00-22:00 Képességek, készségek, kompetenciák - középpontban az ember
19:00-22:00 Mennyire vagy PÉNZ-ügyes? Pénzügyi stratégiai játékok
19:00-22:00 Térképes kvízjátékok
19:00-21:00 Tutajjal át a másik partra

a/2. éPüleT iii. eMeleT 10.
17:30-18:00 Lézerinterferometrikus mérések
18:00-18:30 Lézerinterferometrikus mérések
18:30-19:00 Lézerinterferometrikus mérések
19:00-19:30 Lézerinterferometrikus mérések
19:30-20:00 Lézerinterferometrikus mérések

a/2. éPüleT Mfsz, a. oldal 17. labor
17:00-18:00	 Fénylő	molekulák
17:00-18:00 Mi van a vizünkben?
20:00-21:00	 Fénylő	molekulák
20:00-21:00 Mi van a vizünkben?
21:00-22:00	 Fénylő	molekulák
21:00-22:00 Mi van a vizünkben?

a/2. éPüleT Mfsz, b. oldal 9. labor
17:00-18:00 Világító atomok
20:00-21:00 Világító atomok
21:00-22:00 Világító atomok

a/3. éPüleT i. eMeleT, 
geofizikai és TérinforMaTikai inTézeT 
Me Tanbánya
17:30-18:00 Bányalátogatás
19:00-19:30 Bányalátogatás
19:30-20:00 Bányalátogatás
20:00-20:30 Bányalátogatás
20:30-21:00 Bányalátogatás
21:00-21:30 Bányalátogatás
21:30-22:00 Bányalátogatás
22:00-22:30 Bányalátogatás

a/3. éPüleT iii. eMeleT 314.
17:00-22:00 Játékos Földrajz
17:00-17:30 Erdély turisztikai nevezetességei
17:30-18:00 Erdély turisztikai nevezetességei
18:00-18:30 Erdély turisztikai nevezetességei
18:30-19:00 Erdély turisztikai nevezetességei
19:00-19:30 Erdély turisztikai nevezetességei
19:30-20:00 Erdély turisztikai nevezetességei
20:00-20:30 Erdély turisztikai nevezetességei
20:30-21:00 Erdély turisztikai nevezetességei
21:00-21:30 Erdély turisztikai nevezetességei
21:30-22:00 Erdély turisztikai nevezetességei

a/3. éPüleT iii. eMeleT, 
ásványTani-földTani inTézeT
17:00-22:00 Ásványtani vizsgálatok

a/3. éPüleT MögöTTi Parkoló
17:00-22:00	 Pneumobil	járművek

b/1. éPüleT ii. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
laboraTóriuMa
17:00-18:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
21:00-22:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

b/1. éPüleT földszinT 12/a., 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30	 Ólom-mentes	Katona
17:30-18:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
18:30-19:30	 Ólom-mentes	Katona
18:30-19:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
19:30-20:30	 Ólom-mentes	Katona
19:30-20:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
20:30-21:30	 Ólom-mentes	Katona
20:30-21:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
21:30-22:30	 Ólom-mentes	Katona
21:30-22:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok

b/1. éPüleT i. eMeleT, 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30 Mikrovilág
18:30-19:30 Mikrovilág
20:00-21:00 Mikrovilág
21:00-22:00 Mikrovilág

b/2. éPüleT alagsor, bölcsész klub
14:00-18:00 Közös Térben a szociológusokkal 

b/3.-b/4. éPüleT, 
nanobioTechnológia és regeneraTív Medicina 
laboraTóriuM
18:00-19:00 Laborlátogatás
19:00-20:00 Laborlátogatás
20:00-21:00 Laborlátogatás
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kedves érdeklődő!

élménydús látogatásra invitálom önt családjával és barátaival együtt  
a tudomány rejtett, izgalmas világába, annak a Miskolci egyetemen is művelt 
területeire, a kutatók éjszakája újabb programjaira. 

nagy múltú intézményünk tizedik alkalommal csatlakozik az európa-
szerte egy időben zajló tudományos fesztiválhoz, amely kortól, nemtől, 
foglalkozástól függetlenül vár mindannyiunkat, hogy a rácsodálkozás 
élményében szórakozva időzhessünk. az elmúlt években sok ezren, egyre 
többen tettek így. jöttek, hogy a világunkat észrevétlenül is behálózó 
törvényekkel egyedi módon ismerkedjenek, s letisztult formájukban vagy 
interaktív játékokban lássák működésük mikéntjét.

látványcsapolás és alumíniumöntés; érdekes kémiai, látványos fizikai 
kísérletek; interaktív bűnügyi játék; bányalátogatás; vicces vagy 
meghökkentő kulturális szokások; szablyavívás; egészségügyi vizsgálatok; 
robotok – mindezt és sok egyebet „hozunk ki” laboratóriumainkból 
vagy önöket visszük be oda e kivételes alkalommal. Tesszük azért, hogy 
megismertessük kutatómunkáinkat, és azért is, hogy az érdeklődők 
meglássák lehetőségeinket – saját lehetőségeiket Miskolc dinamikusan 
fejlődő városában.

Tudniuk kell, hogy a miskolci egyetemvárosban zajló munka, eredményeink 
és fejlesztéseink a régió, a térség fejlődésének zálogai. intézményünk 
egyben lehetőség is Miskolc lakóinak, a térség középiskolásainak elérhető 
lehetősége.

szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra és a Miskolci 
egyetemre!

Prof. dr. Torma andrás
a Miskolci egyetem rektora

www.uni-miskolc.huwww.uni-miskolc.hu www.kutatokejszakaja.eu www.uni-miskolc.huMinden laborlátogatás a főépülettől indul kísérőkkel! További információk a főbejáratnál található infopultnál!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

ingyenes
közlekedés

PrograMok 
a Miskolci egyeTeMen
díszaula
17:00-17:15 Ünnepélyes megnyitó a Miskolci Egyetem Díszaulájában

a/1. éPüleT i. eMeleT 117.
14:00-16:00	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra
19:30-21:30	 Konfuciusz	Intézet	Kínai	nyelv-	és	kalligráfia	óra

a/1. éPüleT i. eMeleT 118.
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Játékos programok
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Játékos programok

a/1. éPüleT i. eMeleT 119.
16:00-16:30 A Konfuciusz Intézet 3. születésnapja
16:00-18:00 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia
16:30-19:30 Fald Fel Kínát! a Konfuciusz Intézetben
17:30-18:30 Kalandozás Kína csodálatos világában
19:30-21:30 Konfuciusz Intézet Kínai Teaceremónia

a/1. éPüleT iii. eMeleT 334.
17:30-18:00 Sugárzások detektálása
18:00-18:30 Sugárzások detektálása
18:30-19:00 Sugárzások detektálása
19:00-19:30 Sugárzások detektálása
19:30-20:00 Sugárzások detektálása

a/2. éPüleT iii. eMeleT 11., 
fizikai inTézeT laboraTóriuMa
17:30-18:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:00-18:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
18:30-19:00	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:00-19:30	 Látványos	fizikai	kísérletek
19:30-20:00	 Látványos	fizikai	kísérletek

a/2. éPüleT Mfsz, ii. előadó
18:00-19:15 Látványos kémiai kísérletek!
20:00-21:00 Extrém Tüzeléstechnika

a/4. éPüleT iii. eMeleT, üvegTereM
17:00-23:00 A talajon nem csak járunk, hanem élünk is
17:00-23:00	 Digitális	terepasztal	-	„Digitális	Homokozó”
17:00-23:00 Vizes terepasztal

a/5. éPüleT iii. eMeleT 
roberT bosch MechaTronikai Tanszék
18:00-18:45 Változatos mechatronikai megoldások
19:00-19:45 Változatos mechatronikai megoldások
20:00-20:45 Változatos mechatronikai megoldások
21:00-21:45 Változatos mechatronikai megoldások

a/5. éPüleT i. eMeleT 103.
18:00-18:30 Virtuális valóság
18:30-19:00 Virtuális valóság
19:00-19:30 Virtuális valóság
19:30-20:00 Virtuális valóság
20:00-20:30 Virtuális valóság
20:30-21:00 Virtuális valóság
21:00-21:30 Virtuális valóság
21:30-22:00 Virtuális valóság

a/6. éPüleT földszinT folyosó
18:00-18:30 Fel barátim a nótára!
18:30-19:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya
19:00-19:30 Fel barátim a nótára!
19:30-20:00 A jogászok fegyvere a szó és a szablya

a/6. éPüleT földszinT 
3. és 8. irodák, folyosó, c/1 éPüleT 306.
18:00-22:00 Angol nyelvi és országismereti kvíz

a/6. éPüleT földszinT 28., angol-néMeT könyvTár
18:00-19:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
19:00-20:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek
20:00-21:00	 Híres	német	emberek,	meglepő	történetek

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- Műfio (földszinT)
17:00-22:00 Automatizálás játékosan 
17:00-22:00	 Terepi	műszerezés	az	olajiparban

alkalMazoTT földTudoMányi kuTaTóinTézeT 
- rMbko (2. eMeleT)
17:00-22:00 A folyékony arany nyomában

a/4. és a/3. éPüleTek közöTTi  
i. eMeleTi áTjáró Terasz
20:00-20:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
20:30-21:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:00-21:30	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	
21:30-22:00	 A	csillagászati	távcső	-	mint	a	gépészmérnöki,	villamosmérnöki	 

és	informatikai	tudományok	integrált	megtestesítője	

a/4. éPüleT alagsor 9. sz. helyiség
16:30-17:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
17:30-18:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
18:30-19:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?
20:30-21:30 Szúrópróba! Mit jelent a valóban kemény és mi az igazán lágy?

a/4. éPüleT bejáraT
18:00-18:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
19:00-19:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék
20:00-20:45	 Te	tetted	e	tettetett	tettet?	-	Interaktív	bűnügyi	játék

a/4. éPüleT bejáraTi galéria és Parkoló
17:30-23:00 BOSCH bemutató

a/4. éPüleT díszaula
17:00-23:00	 „ÉSZBONTÓ”	számítógépes	figyelemmegosztó	képesség	teszt
17:00-22:00 Egészségturizmus a gyakorlatban
17:00-22:00 Egészségügyi vizsgálatok 
17:00-23:00 Érmekészítés
17:00-23:00 Gyere, segíts!
17:00-22:00	 Jó	és	rossz	műanyag
17:00-23:00 Jogi kvíz
17:00-23:00 MAKADÉMIA - Anyagtudományi Játszóház
17:00-23:00 Matematikai Játszóház
17:00-22:00 Mit látsz a képen?
17:00-22:00 Testünk titkai
17:00-21:00	 MadárKVÍZ	–	Madármentő	Állomás	Mályi	
19:00-23:00	 Az	ezermester	tranzisztor	vagy	a	világítás	vezérlésétől	Szent	Elmo	tüzéig…
19:00-23:00 Indukció a hevítés szolgálatában

a/4. éPüleT földszinT, régi aula
17:00-23:00	 KVÍZelítő
17:00-23:00 Marketing és Turizmus keresztrejtvény
17:00-23:00 Marketing és Turizmus Kvíz 
19:00-22:00	 „VBK”	Vállalkozók	Baráti	Köre
19:00-22:00 EU kígyó
19:00-22:00 Képességek, készségek, kompetenciák - középpontban az ember
19:00-22:00 Mennyire vagy PÉNZ-ügyes? Pénzügyi stratégiai játékok
19:00-22:00 Térképes kvízjátékok
19:00-21:00 Tutajjal át a másik partra

a/2. éPüleT iii. eMeleT 10.
17:30-18:00 Lézerinterferometrikus mérések
18:00-18:30 Lézerinterferometrikus mérések
18:30-19:00 Lézerinterferometrikus mérések
19:00-19:30 Lézerinterferometrikus mérések
19:30-20:00 Lézerinterferometrikus mérések

a/2. éPüleT Mfsz, a. oldal 17. labor
17:00-18:00	 Fénylő	molekulák
17:00-18:00 Mi van a vizünkben?
20:00-21:00	 Fénylő	molekulák
20:00-21:00 Mi van a vizünkben?
21:00-22:00	 Fénylő	molekulák
21:00-22:00 Mi van a vizünkben?

a/2. éPüleT Mfsz, b. oldal 9. labor
17:00-18:00 Világító atomok
20:00-21:00 Világító atomok
21:00-22:00 Világító atomok

a/3. éPüleT i. eMeleT, 
geofizikai és TérinforMaTikai inTézeT 
Me Tanbánya
17:30-18:00 Bányalátogatás
19:00-19:30 Bányalátogatás
19:30-20:00 Bányalátogatás
20:00-20:30 Bányalátogatás
20:30-21:00 Bányalátogatás
21:00-21:30 Bányalátogatás
21:30-22:00 Bányalátogatás
22:00-22:30 Bányalátogatás

a/3. éPüleT iii. eMeleT 314.
17:00-22:00 Játékos Földrajz
17:00-17:30 Erdély turisztikai nevezetességei
17:30-18:00 Erdély turisztikai nevezetességei
18:00-18:30 Erdély turisztikai nevezetességei
18:30-19:00 Erdély turisztikai nevezetességei
19:00-19:30 Erdély turisztikai nevezetességei
19:30-20:00 Erdély turisztikai nevezetességei
20:00-20:30 Erdély turisztikai nevezetességei
20:30-21:00 Erdély turisztikai nevezetességei
21:00-21:30 Erdély turisztikai nevezetességei
21:30-22:00 Erdély turisztikai nevezetességei

a/3. éPüleT iii. eMeleT, 
ásványTani-földTani inTézeT
17:00-22:00 Ásványtani vizsgálatok

a/3. éPüleT MögöTTi Parkoló
17:00-22:00	 Pneumobil	járművek

b/1. éPüleT ii. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
laboraTóriuMa
17:00-18:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
21:00-22:00 Mire jó a hulladék kupak?  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

b/1. éPüleT földszinT 12/a., 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30	 Ólom-mentes	Katona
17:30-18:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
18:30-19:30	 Ólom-mentes	Katona
18:30-19:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
19:30-20:30	 Ólom-mentes	Katona
19:30-20:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
20:30-21:30	 Ólom-mentes	Katona
20:30-21:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok
21:30-22:30	 Ólom-mentes	Katona
21:30-22:15 Szakítópróba, avagy mit bírnak a hétköznapi anyagok

b/1. éPüleT i. eMeleT, 
féMTani, kéPlékenyalakíTási 
és nanoTechnológiai inTézeT laboraTóriuMa 
17:30-18:30 Mikrovilág
18:30-19:30 Mikrovilág
20:00-21:00 Mikrovilág
21:00-22:00 Mikrovilág

b/2. éPüleT alagsor, bölcsész klub
14:00-18:00 Közös Térben a szociológusokkal 

b/3.-b/4. éPüleT, 
nanobioTechnológia és regeneraTív Medicina 
laboraTóriuM
18:00-19:00 Laborlátogatás
19:00-20:00 Laborlátogatás
20:00-21:00 Laborlátogatás
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Minden 
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Minden 
PrograM 
ingyenes!

ingyenes
közlekedés
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www.uni-Miskolc.hu

21:00-22:00 Mini téglagyártás  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

22:00-23:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
17:30-18:15 Fémkinyerés elektronokkal
18:30-19:15 Fémkinyerés elektronokkal
19:30-20:15 Fémkinyerés elektronokkal
20:30-21:15 Fémkinyerés elektronokkal
21:30-22:15 Fémkinyerés elektronokkal

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, önTészeTi inTézeT 
17:30-18:30 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
19:00-20:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
20:30-21:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
22:00-23:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
18:00-18:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
19:00-19:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
20:00-20:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó i. eMeleT, MeTallurgiai inTézeT
17:30-18:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
18:30-19:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
19:30-20:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
20:30-21:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
21:30-22:30 Nem minden arany, ami fénylik! 

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
i. hajó, földszinT 24., 
környezeTgazdálkodási inTézeT
17:00-23:00 Vízbázisaink védelmében…

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
19:00-19:25 Szélcsend helyett orkán
19:30-19:55 Szélcsend helyett orkán
20:00-20:25 Szélcsend helyett orkán
20:30-20:55 Szélcsend helyett orkán
21:00-21:25 Szélcsend helyett orkán
21:30-21:55 Szélcsend helyett orkán

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék 
19:00-19:25	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi Park 
(főépülettel szemben, rossz idő esetén Geofizikai és Térinformatikai Intézetben)
17:00-23:00	 CSÍ	Geofizikai	helyszínelők

egyeTeMi Park 
(himba az A/2 Galéria bejáratnál, rossz idő esetén a Galéria belső részén) 
17:00-23:00 Dudujka Oil

inforMaTika éPüleT ii. eMeleT, 
auToMaTizálási és info-koMMunikációs 
inTézeT folyosója 
17:00-22:00 Magyarok a Marson Verseny Miskolcon

inforMaTikai éPüleT i. eMeleT, 
inforMaTikai inTézeT
18:00-18:45 Beltéri helyzetmeghatározás
18:00-18:45 Intelligens robot technológiák
18:00-18:45 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
18:45-19:30 Beltéri helyzetmeghatározás
18:45-19:30 Intelligens robot technológiák
18:45-19:30 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
19:30-20:15 Beltéri helyzetmeghatározás
19:30-20:15 Intelligens robot technológiák
19:30-20:15 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
20:15-21:00 Beltéri helyzetmeghatározás
20:15-21:00 Intelligens robot technológiák
20:15-21:00 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása

PrograMok 
Más helyszíneken
avasi giMnáziuM öveges labor, avas
17:00-20:00 Természettudományos Játszóház

avasi giMnáziuM színházTereM előTere, avas
17:00-20:00 Robotfoci

fényi gyula jezsuiTa giMnáziuM, avas  

Regisztráció köteles program, regisztrálni a kutatokejszakaja.hu/2016/ honlapon lehet!
19:30-20:00 Csillagok az Avason 
20:00-20:30 Csillagok az Avason 
20:30-21:00 Csillagok az Avason
21:00-21:30 Csillagok az Avason 
21:30-22:00 Csillagok az Avason 
22:00-22:30 Csillagok az Avason
22:30-23:00 Csillagok az Avason 

c/1. éPüleT ii. eMeleT
18:00-20:00 Angol nyelvi játékok az Olimpia tükrében
18:00-20:00	 Próba	nyelvvizsga	angol	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)
18:00-19:00	 Próba	nyelvvizsga	német	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)

c/1. éPüleT iii. eMeleT 306.
18:00-20:00	 A	legősibb	technológia	(Pattintott	kőeszközök	készítése	az	őskorban)
19:00-20:00 Esterházy-család a magyar történelemben
20:00-21:00 Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba a 18. században

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
ii. hajó, vegyiPari géPészeTi inTézeTi Tanszék, 
vegyiPari bizTonságTechnikai laboraTóriuM
18:00-19:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
19:00-20:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
20:00-21:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
21:00-22:00 Porrobbanás veszélye a konyhában

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
i. hajó, bányászaTi és geoTechnikai inTézeT
17:00-22:00 Recirkula

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
15:30-16:30 Lássuk magunkat másképp
15:30-16:30	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket
17:00-22:00 Lássuk magunkat másképp
17:00-22:00	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó földszinT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT
19:00-20:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó i. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
17:00-18:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mini téglagyártás  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
19:00-20:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a a kari standnál!)
20:00-21:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

19:30-19:55	 Belsőégésű	motorok	élete
20:00-20:25	 Belsőégésű	motorok	élete
20:30-20:55	 Belsőégésű	motorok	élete
21:00-21:25	 Belsőégésű	motorok	élete
21:30-21:55	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi könyvTár, levélTár, MúzeuM
17:00-23:00 Iratkozz be féláron!
17:00-23:00	 LCD	lapozó:	tudományos	és	egyetemi	életről	szóló	kisfilmek	vetítése
17:00-20:00 Lego robotika
17:00-17:40 MElmeHáza 
17:00-23:00	 Pincétől	a	padlásig	-	raktári	barangolás
17:00-17:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
17:15-17:55 MElmeHáza 
17:30-18:10 MElmeHáza 
17:45-18:25 MElmeHáza 
18:00-20:00 Egészségtudomány: Családi életképek, avagy mit kell tenni, ha...
18:00-19:00 Magyarok a Marson: a mérnökök játszótere 
18:00-18:40 MElmeHáza 
18:15-18:55 MElmeHáza 
18:15-19:55 MElmeHáza 
18:30-19:10 MElmeHáza 
18:45-19:25 MElmeHáza 
19:00-20:00 Elektronikai hulladék: titkos tartalékok - titkos kincsek
19:00-19:40 MElmeHáza 
19:00-21:00	 Vízió	a	jövőről	1924-ben:	„Die	Stadt	ohne	Juden”	c.	 

osztrák	némafilm	magyarországi	bemutatója
19:15-19:55 MElmeHáza 
19:30-21:00	 „Cinefest”	utólag
19:30-20:10 MElmeHáza 
19:45-20:25 MElmeHáza 
20:00-20:40 MElmeHáza 
20:00-21:00	 Napfényből	vagyunk:	bolygónk	állapota
20:00-20:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
20:15-20:55 MElmeHáza 
20:30-21:10 MElmeHáza 
20:45-21:25 MElmeHáza 
21:00-21:40 MElmeHáza 
21:15-21:55 MElmeHáza 
21:30-22:10 MElmeHáza 
21:45-22:25 MElmeHáza 
22:00-22:40 MElmeHáza 
22:15-22:55 MElmeHáza 
22:30-23:10 MElmeHáza 
22:45-23:25 MElmeHáza 
23:00-23:40 MElmeHáza 

egyeTeMi Park (főépülettel szemben)
17:00-22:00	 Nézz	a	talpad	alá!	Mintavételtől	a	talajtérképekig



Programváltozás az időjárás függvényében lehetséges. www.kutatokejszakaja.eu www.uni-miskolc.huMinden laborlátogatás a főépülettől indul kísérőkkel! További információk a főbejáratnál található infopultnál!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

ingyenes
közlekedés

a
Miskolci 

egyeTeMen

élő
közveTíTés!

www.uni-Miskolc.hu

21:00-22:00 Mini téglagyártás  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

22:00-23:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
17:30-18:15 Fémkinyerés elektronokkal
18:30-19:15 Fémkinyerés elektronokkal
19:30-20:15 Fémkinyerés elektronokkal
20:30-21:15 Fémkinyerés elektronokkal
21:30-22:15 Fémkinyerés elektronokkal

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, önTészeTi inTézeT 
17:30-18:30 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
19:00-20:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
20:30-21:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
22:00-23:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
18:00-18:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
19:00-19:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
20:00-20:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó i. eMeleT, MeTallurgiai inTézeT
17:30-18:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
18:30-19:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
19:30-20:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
20:30-21:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
21:30-22:30 Nem minden arany, ami fénylik! 

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
i. hajó, földszinT 24., 
környezeTgazdálkodási inTézeT
17:00-23:00 Vízbázisaink védelmében…

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
19:00-19:25 Szélcsend helyett orkán
19:30-19:55 Szélcsend helyett orkán
20:00-20:25 Szélcsend helyett orkán
20:30-20:55 Szélcsend helyett orkán
21:00-21:25 Szélcsend helyett orkán
21:30-21:55 Szélcsend helyett orkán

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék 
19:00-19:25	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi Park 
(főépülettel szemben, rossz idő esetén Geofizikai és Térinformatikai Intézetben)
17:00-23:00	 CSÍ	Geofizikai	helyszínelők

egyeTeMi Park 
(himba az A/2 Galéria bejáratnál, rossz idő esetén a Galéria belső részén) 
17:00-23:00 Dudujka Oil

inforMaTika éPüleT ii. eMeleT, 
auToMaTizálási és info-koMMunikációs 
inTézeT folyosója 
17:00-22:00 Magyarok a Marson Verseny Miskolcon

inforMaTikai éPüleT i. eMeleT, 
inforMaTikai inTézeT
18:00-18:45 Beltéri helyzetmeghatározás
18:00-18:45 Intelligens robot technológiák
18:00-18:45 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
18:45-19:30 Beltéri helyzetmeghatározás
18:45-19:30 Intelligens robot technológiák
18:45-19:30 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
19:30-20:15 Beltéri helyzetmeghatározás
19:30-20:15 Intelligens robot technológiák
19:30-20:15 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
20:15-21:00 Beltéri helyzetmeghatározás
20:15-21:00 Intelligens robot technológiák
20:15-21:00 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása

PrograMok 
Más helyszíneken
avasi giMnáziuM öveges labor, avas
17:00-20:00 Természettudományos Játszóház

avasi giMnáziuM színházTereM előTere, avas
17:00-20:00 Robotfoci

fényi gyula jezsuiTa giMnáziuM, avas  

Regisztráció köteles program, regisztrálni a kutatokejszakaja.hu/2016/ honlapon lehet!
19:30-20:00 Csillagok az Avason 
20:00-20:30 Csillagok az Avason 
20:30-21:00 Csillagok az Avason
21:00-21:30 Csillagok az Avason 
21:30-22:00 Csillagok az Avason 
22:00-22:30 Csillagok az Avason
22:30-23:00 Csillagok az Avason 

c/1. éPüleT ii. eMeleT
18:00-20:00 Angol nyelvi játékok az Olimpia tükrében
18:00-20:00	 Próba	nyelvvizsga	angol	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)
18:00-19:00	 Próba	nyelvvizsga	német	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)

c/1. éPüleT iii. eMeleT 306.
18:00-20:00	 A	legősibb	technológia	(Pattintott	kőeszközök	készítése	az	őskorban)
19:00-20:00 Esterházy-család a magyar történelemben
20:00-21:00 Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba a 18. században

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
ii. hajó, vegyiPari géPészeTi inTézeTi Tanszék, 
vegyiPari bizTonságTechnikai laboraTóriuM
18:00-19:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
19:00-20:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
20:00-21:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
21:00-22:00 Porrobbanás veszélye a konyhában

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
i. hajó, bányászaTi és geoTechnikai inTézeT
17:00-22:00 Recirkula

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
15:30-16:30 Lássuk magunkat másképp
15:30-16:30	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket
17:00-22:00 Lássuk magunkat másképp
17:00-22:00	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó földszinT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT
19:00-20:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó i. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
17:00-18:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mini téglagyártás  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
19:00-20:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a a kari standnál!)
20:00-21:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

19:30-19:55	 Belsőégésű	motorok	élete
20:00-20:25	 Belsőégésű	motorok	élete
20:30-20:55	 Belsőégésű	motorok	élete
21:00-21:25	 Belsőégésű	motorok	élete
21:30-21:55	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi könyvTár, levélTár, MúzeuM
17:00-23:00 Iratkozz be féláron!
17:00-23:00	 LCD	lapozó:	tudományos	és	egyetemi	életről	szóló	kisfilmek	vetítése
17:00-20:00 Lego robotika
17:00-17:40 MElmeHáza 
17:00-23:00	 Pincétől	a	padlásig	-	raktári	barangolás
17:00-17:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
17:15-17:55 MElmeHáza 
17:30-18:10 MElmeHáza 
17:45-18:25 MElmeHáza 
18:00-20:00 Egészségtudomány: Családi életképek, avagy mit kell tenni, ha...
18:00-19:00 Magyarok a Marson: a mérnökök játszótere 
18:00-18:40 MElmeHáza 
18:15-18:55 MElmeHáza 
18:15-19:55 MElmeHáza 
18:30-19:10 MElmeHáza 
18:45-19:25 MElmeHáza 
19:00-20:00 Elektronikai hulladék: titkos tartalékok - titkos kincsek
19:00-19:40 MElmeHáza 
19:00-21:00	 Vízió	a	jövőről	1924-ben:	„Die	Stadt	ohne	Juden”	c.	 

osztrák	némafilm	magyarországi	bemutatója
19:15-19:55 MElmeHáza 
19:30-21:00	 „Cinefest”	utólag
19:30-20:10 MElmeHáza 
19:45-20:25 MElmeHáza 
20:00-20:40 MElmeHáza 
20:00-21:00	 Napfényből	vagyunk:	bolygónk	állapota
20:00-20:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
20:15-20:55 MElmeHáza 
20:30-21:10 MElmeHáza 
20:45-21:25 MElmeHáza 
21:00-21:40 MElmeHáza 
21:15-21:55 MElmeHáza 
21:30-22:10 MElmeHáza 
21:45-22:25 MElmeHáza 
22:00-22:40 MElmeHáza 
22:15-22:55 MElmeHáza 
22:30-23:10 MElmeHáza 
22:45-23:25 MElmeHáza 
23:00-23:40 MElmeHáza 

egyeTeMi Park (főépülettel szemben)
17:00-22:00	 Nézz	a	talpad	alá!	Mintavételtől	a	talajtérképekig



Programváltozás az időjárás függvényében lehetséges. www.kutatokejszakaja.eu www.uni-miskolc.huMinden laborlátogatás a főépülettől indul kísérőkkel! További információk a főbejáratnál található infopultnál!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

ingyenes
közlekedés

a
Miskolci 

egyeTeMen

élő
közveTíTés!

www.uni-Miskolc.hu

21:00-22:00 Mini téglagyártás  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

22:00-23:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
17:30-18:15 Fémkinyerés elektronokkal
18:30-19:15 Fémkinyerés elektronokkal
19:30-20:15 Fémkinyerés elektronokkal
20:30-21:15 Fémkinyerés elektronokkal
21:30-22:15 Fémkinyerés elektronokkal

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, önTészeTi inTézeT 
17:30-18:30 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
19:00-20:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
20:30-21:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
22:00-23:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
18:00-18:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
19:00-19:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
20:00-20:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó i. eMeleT, MeTallurgiai inTézeT
17:30-18:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
18:30-19:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
19:30-20:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
20:30-21:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
21:30-22:30 Nem minden arany, ami fénylik! 

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
i. hajó, földszinT 24., 
környezeTgazdálkodási inTézeT
17:00-23:00 Vízbázisaink védelmében…

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
19:00-19:25 Szélcsend helyett orkán
19:30-19:55 Szélcsend helyett orkán
20:00-20:25 Szélcsend helyett orkán
20:30-20:55 Szélcsend helyett orkán
21:00-21:25 Szélcsend helyett orkán
21:30-21:55 Szélcsend helyett orkán

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék 
19:00-19:25	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi Park 
(főépülettel szemben, rossz idő esetén Geofizikai és Térinformatikai Intézetben)
17:00-23:00	 CSÍ	Geofizikai	helyszínelők

egyeTeMi Park 
(himba az A/2 Galéria bejáratnál, rossz idő esetén a Galéria belső részén) 
17:00-23:00 Dudujka Oil

inforMaTika éPüleT ii. eMeleT, 
auToMaTizálási és info-koMMunikációs 
inTézeT folyosója 
17:00-22:00 Magyarok a Marson Verseny Miskolcon

inforMaTikai éPüleT i. eMeleT, 
inforMaTikai inTézeT
18:00-18:45 Beltéri helyzetmeghatározás
18:00-18:45 Intelligens robot technológiák
18:00-18:45 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
18:45-19:30 Beltéri helyzetmeghatározás
18:45-19:30 Intelligens robot technológiák
18:45-19:30 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
19:30-20:15 Beltéri helyzetmeghatározás
19:30-20:15 Intelligens robot technológiák
19:30-20:15 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
20:15-21:00 Beltéri helyzetmeghatározás
20:15-21:00 Intelligens robot technológiák
20:15-21:00 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása

PrograMok 
Más helyszíneken
avasi giMnáziuM öveges labor, avas
17:00-20:00 Természettudományos Játszóház

avasi giMnáziuM színházTereM előTere, avas
17:00-20:00 Robotfoci

fényi gyula jezsuiTa giMnáziuM, avas  

Regisztráció köteles program, regisztrálni a kutatokejszakaja.hu/2016/ honlapon lehet!
19:30-20:00 Csillagok az Avason 
20:00-20:30 Csillagok az Avason 
20:30-21:00 Csillagok az Avason
21:00-21:30 Csillagok az Avason 
21:30-22:00 Csillagok az Avason 
22:00-22:30 Csillagok az Avason
22:30-23:00 Csillagok az Avason 

c/1. éPüleT ii. eMeleT
18:00-20:00 Angol nyelvi játékok az Olimpia tükrében
18:00-20:00	 Próba	nyelvvizsga	angol	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)
18:00-19:00	 Próba	nyelvvizsga	német	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)

c/1. éPüleT iii. eMeleT 306.
18:00-20:00	 A	legősibb	technológia	(Pattintott	kőeszközök	készítése	az	őskorban)
19:00-20:00 Esterházy-család a magyar történelemben
20:00-21:00 Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba a 18. században

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
ii. hajó, vegyiPari géPészeTi inTézeTi Tanszék, 
vegyiPari bizTonságTechnikai laboraTóriuM
18:00-19:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
19:00-20:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
20:00-21:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
21:00-22:00 Porrobbanás veszélye a konyhában

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
i. hajó, bányászaTi és geoTechnikai inTézeT
17:00-22:00 Recirkula

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
15:30-16:30 Lássuk magunkat másképp
15:30-16:30	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket
17:00-22:00 Lássuk magunkat másképp
17:00-22:00	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó földszinT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT
19:00-20:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó i. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
17:00-18:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mini téglagyártás  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
19:00-20:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a a kari standnál!)
20:00-21:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

19:30-19:55	 Belsőégésű	motorok	élete
20:00-20:25	 Belsőégésű	motorok	élete
20:30-20:55	 Belsőégésű	motorok	élete
21:00-21:25	 Belsőégésű	motorok	élete
21:30-21:55	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi könyvTár, levélTár, MúzeuM
17:00-23:00 Iratkozz be féláron!
17:00-23:00	 LCD	lapozó:	tudományos	és	egyetemi	életről	szóló	kisfilmek	vetítése
17:00-20:00 Lego robotika
17:00-17:40 MElmeHáza 
17:00-23:00	 Pincétől	a	padlásig	-	raktári	barangolás
17:00-17:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
17:15-17:55 MElmeHáza 
17:30-18:10 MElmeHáza 
17:45-18:25 MElmeHáza 
18:00-20:00 Egészségtudomány: Családi életképek, avagy mit kell tenni, ha...
18:00-19:00 Magyarok a Marson: a mérnökök játszótere 
18:00-18:40 MElmeHáza 
18:15-18:55 MElmeHáza 
18:15-19:55 MElmeHáza 
18:30-19:10 MElmeHáza 
18:45-19:25 MElmeHáza 
19:00-20:00 Elektronikai hulladék: titkos tartalékok - titkos kincsek
19:00-19:40 MElmeHáza 
19:00-21:00	 Vízió	a	jövőről	1924-ben:	„Die	Stadt	ohne	Juden”	c.	 

osztrák	némafilm	magyarországi	bemutatója
19:15-19:55 MElmeHáza 
19:30-21:00	 „Cinefest”	utólag
19:30-20:10 MElmeHáza 
19:45-20:25 MElmeHáza 
20:00-20:40 MElmeHáza 
20:00-21:00	 Napfényből	vagyunk:	bolygónk	állapota
20:00-20:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
20:15-20:55 MElmeHáza 
20:30-21:10 MElmeHáza 
20:45-21:25 MElmeHáza 
21:00-21:40 MElmeHáza 
21:15-21:55 MElmeHáza 
21:30-22:10 MElmeHáza 
21:45-22:25 MElmeHáza 
22:00-22:40 MElmeHáza 
22:15-22:55 MElmeHáza 
22:30-23:10 MElmeHáza 
22:45-23:25 MElmeHáza 
23:00-23:40 MElmeHáza 

egyeTeMi Park (főépülettel szemben)
17:00-22:00	 Nézz	a	talpad	alá!	Mintavételtől	a	talajtérképekig



Programváltozás az időjárás függvényében lehetséges. www.kutatokejszakaja.eu www.uni-miskolc.huMinden laborlátogatás a főépülettől indul kísérőkkel! További információk a főbejáratnál található infopultnál!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

ingyenes
közlekedés

a
Miskolci 

egyeTeMen

élő
közveTíTés!

www.uni-Miskolc.hu

21:00-22:00 Mini téglagyártás  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

22:00-23:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
17:30-18:15 Fémkinyerés elektronokkal
18:30-19:15 Fémkinyerés elektronokkal
19:30-20:15 Fémkinyerés elektronokkal
20:30-21:15 Fémkinyerés elektronokkal
21:30-22:15 Fémkinyerés elektronokkal

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, önTészeTi inTézeT 
17:30-18:30 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
19:00-20:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
20:30-21:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
22:00-23:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
18:00-18:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
19:00-19:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
20:00-20:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó i. eMeleT, MeTallurgiai inTézeT
17:30-18:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
18:30-19:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
19:30-20:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
20:30-21:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
21:30-22:30 Nem minden arany, ami fénylik! 

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
i. hajó, földszinT 24., 
környezeTgazdálkodási inTézeT
17:00-23:00 Vízbázisaink védelmében…

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
19:00-19:25 Szélcsend helyett orkán
19:30-19:55 Szélcsend helyett orkán
20:00-20:25 Szélcsend helyett orkán
20:30-20:55 Szélcsend helyett orkán
21:00-21:25 Szélcsend helyett orkán
21:30-21:55 Szélcsend helyett orkán

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék 
19:00-19:25	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi Park 
(főépülettel szemben, rossz idő esetén Geofizikai és Térinformatikai Intézetben)
17:00-23:00	 CSÍ	Geofizikai	helyszínelők

egyeTeMi Park 
(himba az A/2 Galéria bejáratnál, rossz idő esetén a Galéria belső részén) 
17:00-23:00 Dudujka Oil

inforMaTika éPüleT ii. eMeleT, 
auToMaTizálási és info-koMMunikációs 
inTézeT folyosója 
17:00-22:00 Magyarok a Marson Verseny Miskolcon

inforMaTikai éPüleT i. eMeleT, 
inforMaTikai inTézeT
18:00-18:45 Beltéri helyzetmeghatározás
18:00-18:45 Intelligens robot technológiák
18:00-18:45 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
18:45-19:30 Beltéri helyzetmeghatározás
18:45-19:30 Intelligens robot technológiák
18:45-19:30 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
19:30-20:15 Beltéri helyzetmeghatározás
19:30-20:15 Intelligens robot technológiák
19:30-20:15 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
20:15-21:00 Beltéri helyzetmeghatározás
20:15-21:00 Intelligens robot technológiák
20:15-21:00 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása

PrograMok 
Más helyszíneken
avasi giMnáziuM öveges labor, avas
17:00-20:00 Természettudományos Játszóház

avasi giMnáziuM színházTereM előTere, avas
17:00-20:00 Robotfoci

fényi gyula jezsuiTa giMnáziuM, avas  

Regisztráció köteles program, regisztrálni a kutatokejszakaja.hu/2016/ honlapon lehet!
19:30-20:00 Csillagok az Avason 
20:00-20:30 Csillagok az Avason 
20:30-21:00 Csillagok az Avason
21:00-21:30 Csillagok az Avason 
21:30-22:00 Csillagok az Avason 
22:00-22:30 Csillagok az Avason
22:30-23:00 Csillagok az Avason 

c/1. éPüleT ii. eMeleT
18:00-20:00 Angol nyelvi játékok az Olimpia tükrében
18:00-20:00	 Próba	nyelvvizsga	angol	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)
18:00-19:00	 Próba	nyelvvizsga	német	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)

c/1. éPüleT iii. eMeleT 306.
18:00-20:00	 A	legősibb	technológia	(Pattintott	kőeszközök	készítése	az	őskorban)
19:00-20:00 Esterházy-család a magyar történelemben
20:00-21:00 Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba a 18. században

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
ii. hajó, vegyiPari géPészeTi inTézeTi Tanszék, 
vegyiPari bizTonságTechnikai laboraTóriuM
18:00-19:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
19:00-20:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
20:00-21:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
21:00-22:00 Porrobbanás veszélye a konyhában

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
i. hajó, bányászaTi és geoTechnikai inTézeT
17:00-22:00 Recirkula

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
15:30-16:30 Lássuk magunkat másképp
15:30-16:30	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket
17:00-22:00 Lássuk magunkat másképp
17:00-22:00	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó földszinT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT
19:00-20:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó i. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
17:00-18:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mini téglagyártás  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
19:00-20:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a a kari standnál!)
20:00-21:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

19:30-19:55	 Belsőégésű	motorok	élete
20:00-20:25	 Belsőégésű	motorok	élete
20:30-20:55	 Belsőégésű	motorok	élete
21:00-21:25	 Belsőégésű	motorok	élete
21:30-21:55	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi könyvTár, levélTár, MúzeuM
17:00-23:00 Iratkozz be féláron!
17:00-23:00	 LCD	lapozó:	tudományos	és	egyetemi	életről	szóló	kisfilmek	vetítése
17:00-20:00 Lego robotika
17:00-17:40 MElmeHáza 
17:00-23:00	 Pincétől	a	padlásig	-	raktári	barangolás
17:00-17:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
17:15-17:55 MElmeHáza 
17:30-18:10 MElmeHáza 
17:45-18:25 MElmeHáza 
18:00-20:00 Egészségtudomány: Családi életképek, avagy mit kell tenni, ha...
18:00-19:00 Magyarok a Marson: a mérnökök játszótere 
18:00-18:40 MElmeHáza 
18:15-18:55 MElmeHáza 
18:15-19:55 MElmeHáza 
18:30-19:10 MElmeHáza 
18:45-19:25 MElmeHáza 
19:00-20:00 Elektronikai hulladék: titkos tartalékok - titkos kincsek
19:00-19:40 MElmeHáza 
19:00-21:00	 Vízió	a	jövőről	1924-ben:	„Die	Stadt	ohne	Juden”	c.	 

osztrák	némafilm	magyarországi	bemutatója
19:15-19:55 MElmeHáza 
19:30-21:00	 „Cinefest”	utólag
19:30-20:10 MElmeHáza 
19:45-20:25 MElmeHáza 
20:00-20:40 MElmeHáza 
20:00-21:00	 Napfényből	vagyunk:	bolygónk	állapota
20:00-20:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
20:15-20:55 MElmeHáza 
20:30-21:10 MElmeHáza 
20:45-21:25 MElmeHáza 
21:00-21:40 MElmeHáza 
21:15-21:55 MElmeHáza 
21:30-22:10 MElmeHáza 
21:45-22:25 MElmeHáza 
22:00-22:40 MElmeHáza 
22:15-22:55 MElmeHáza 
22:30-23:10 MElmeHáza 
22:45-23:25 MElmeHáza 
23:00-23:40 MElmeHáza 

egyeTeMi Park (főépülettel szemben)
17:00-22:00	 Nézz	a	talpad	alá!	Mintavételtől	a	talajtérképekig



Programváltozás az időjárás függvényében lehetséges. www.kutatokejszakaja.eu www.uni-miskolc.huMinden laborlátogatás a főépülettől indul kísérőkkel! További információk a főbejáratnál található infopultnál!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

Minden 
PrograM 
ingyenes!

ingyenes
közlekedés

a
Miskolci 

egyeTeMen

élő
közveTíTés!

www.uni-Miskolc.hu

21:00-22:00 Mini téglagyártás  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

22:00-23:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  
(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
17:30-18:15 Fémkinyerés elektronokkal
18:30-19:15 Fémkinyerés elektronokkal
19:30-20:15 Fémkinyerés elektronokkal
20:30-21:15 Fémkinyerés elektronokkal
21:30-22:15 Fémkinyerés elektronokkal

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, önTészeTi inTézeT 
17:30-18:30 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
19:00-20:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
20:30-21:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját
22:00-23:00 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó földszinT, MeTallurgiai inTézeT 
18:00-18:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
19:00-19:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	
20:00-20:45	 LÁTVÁNYCSAPOLÁS	avagy	acélgyártás	közelről	

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
v. hajó i. eMeleT, MeTallurgiai inTézeT
17:30-18:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
18:30-19:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
19:30-20:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
20:30-21:30 Nem minden arany, ami fénylik! 
21:30-22:30 Nem minden arany, ami fénylik! 

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
i. hajó, földszinT 24., 
környezeTgazdálkodási inTézeT
17:00-23:00 Vízbázisaink védelmében…

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
19:00-19:25 Szélcsend helyett orkán
19:30-19:55 Szélcsend helyett orkán
20:00-20:25 Szélcsend helyett orkán
20:30-20:55 Szélcsend helyett orkán
21:00-21:25 Szélcsend helyett orkán
21:30-21:55 Szélcsend helyett orkán

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék 
19:00-19:25	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi Park 
(főépülettel szemben, rossz idő esetén Geofizikai és Térinformatikai Intézetben)
17:00-23:00	 CSÍ	Geofizikai	helyszínelők

egyeTeMi Park 
(himba az A/2 Galéria bejáratnál, rossz idő esetén a Galéria belső részén) 
17:00-23:00 Dudujka Oil

inforMaTika éPüleT ii. eMeleT, 
auToMaTizálási és info-koMMunikációs 
inTézeT folyosója 
17:00-22:00 Magyarok a Marson Verseny Miskolcon

inforMaTikai éPüleT i. eMeleT, 
inforMaTikai inTézeT
18:00-18:45 Beltéri helyzetmeghatározás
18:00-18:45 Intelligens robot technológiák
18:00-18:45 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
18:45-19:30 Beltéri helyzetmeghatározás
18:45-19:30 Intelligens robot technológiák
18:45-19:30 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
19:30-20:15 Beltéri helyzetmeghatározás
19:30-20:15 Intelligens robot technológiák
19:30-20:15 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása
20:15-21:00 Beltéri helyzetmeghatározás
20:15-21:00 Intelligens robot technológiák
20:15-21:00 Modern szuperszámítógépek teljesítmény optimalizálása

PrograMok 
Más helyszíneken
avasi giMnáziuM öveges labor, avas
17:00-20:00 Természettudományos Játszóház

avasi giMnáziuM színházTereM előTere, avas
17:00-20:00 Robotfoci

fényi gyula jezsuiTa giMnáziuM, avas  

Regisztráció köteles program, regisztrálni a kutatokejszakaja.hu/2016/ honlapon lehet!
19:30-20:00 Csillagok az Avason 
20:00-20:30 Csillagok az Avason 
20:30-21:00 Csillagok az Avason
21:00-21:30 Csillagok az Avason 
21:30-22:00 Csillagok az Avason 
22:00-22:30 Csillagok az Avason
22:30-23:00 Csillagok az Avason 

c/1. éPüleT ii. eMeleT
18:00-20:00 Angol nyelvi játékok az Olimpia tükrében
18:00-20:00	 Próba	nyelvvizsga	angol	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)
18:00-19:00	 Próba	nyelvvizsga	német	nyelvből	 

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen az IOK standnál!)

c/1. éPüleT iii. eMeleT 306.
18:00-20:00	 A	legősibb	technológia	(Pattintott	kőeszközök	készítése	az	őskorban)
19:00-20:00 Esterházy-család a magyar történelemben
20:00-21:00 Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba a 18. században

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
ii. hajó, vegyiPari géPészeTi inTézeTi Tanszék, 
vegyiPari bizTonságTechnikai laboraTóriuM
18:00-19:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
19:00-20:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
20:00-21:00 Porrobbanás veszélye a konyhában
21:00-22:00 Porrobbanás veszélye a konyhában

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
i. hajó, bányászaTi és geoTechnikai inTézeT
17:00-22:00 Recirkula

c/2. Műhelycsarnok északi oldal 
ii. hajó, áraMlás- és hőTechnikai 
géPek inTézeTi Tanszék
15:30-16:30 Lássuk magunkat másképp
15:30-16:30	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket
17:00-22:00 Lássuk magunkat másképp
17:00-22:00	 Próbáld	ki	a	megújuló	energiák	adta	lehetőségeket

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó földszinT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT
19:00-20:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
20:00-21:00 Vulcanus és a vulkanizálás - Miniabroncs készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

c/2. Műhelycsarnok déli oldal 
iv. hajó i. eMeleT, 
keráMia- és PoliMerMérnöki inTézeT 
17:00-18:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
18:00-19:00 Mini téglagyártás  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)
19:00-20:00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a a kari standnál!)
20:00-21:00 Üvegékszer készítés  

(Regisztráció köteles program, regisztráció előzetesen a kari standnál!)

19:30-19:55	 Belsőégésű	motorok	élete
20:00-20:25	 Belsőégésű	motorok	élete
20:30-20:55	 Belsőégésű	motorok	élete
21:00-21:25	 Belsőégésű	motorok	élete
21:30-21:55	 Belsőégésű	motorok	élete

egyeTeMi könyvTár, levélTár, MúzeuM
17:00-23:00 Iratkozz be féláron!
17:00-23:00	 LCD	lapozó:	tudományos	és	egyetemi	életről	szóló	kisfilmek	vetítése
17:00-20:00 Lego robotika
17:00-17:40 MElmeHáza 
17:00-23:00	 Pincétől	a	padlásig	-	raktári	barangolás
17:00-17:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
17:15-17:55 MElmeHáza 
17:30-18:10 MElmeHáza 
17:45-18:25 MElmeHáza 
18:00-20:00 Egészségtudomány: Családi életképek, avagy mit kell tenni, ha...
18:00-19:00 Magyarok a Marson: a mérnökök játszótere 
18:00-18:40 MElmeHáza 
18:15-18:55 MElmeHáza 
18:15-19:55 MElmeHáza 
18:30-19:10 MElmeHáza 
18:45-19:25 MElmeHáza 
19:00-20:00 Elektronikai hulladék: titkos tartalékok - titkos kincsek
19:00-19:40 MElmeHáza 
19:00-21:00	 Vízió	a	jövőről	1924-ben:	„Die	Stadt	ohne	Juden”	c.	 

osztrák	némafilm	magyarországi	bemutatója
19:15-19:55 MElmeHáza 
19:30-21:00	 „Cinefest”	utólag
19:30-20:10 MElmeHáza 
19:45-20:25 MElmeHáza 
20:00-20:40 MElmeHáza 
20:00-21:00	 Napfényből	vagyunk:	bolygónk	állapota
20:00-20:30	 Zenei	ízelítő:	a	klasszikusoktól	a	Beatlesen	át	a	filmzenéig
20:15-20:55 MElmeHáza 
20:30-21:10 MElmeHáza 
20:45-21:25 MElmeHáza 
21:00-21:40 MElmeHáza 
21:15-21:55 MElmeHáza 
21:30-22:10 MElmeHáza 
21:45-22:25 MElmeHáza 
22:00-22:40 MElmeHáza 
22:15-22:55 MElmeHáza 
22:30-23:10 MElmeHáza 
22:45-23:25 MElmeHáza 
23:00-23:40 MElmeHáza 

egyeTeMi Park (főépülettel szemben)
17:00-22:00	 Nézz	a	talpad	alá!	Mintavételtől	a	talajtérképekig


