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A Nyílt Napok programja
  8:30-9:00 Zenés ráhangolódás a Nyílt Napra  

A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet műsora
  9:00-9:20 Prof. Dr. Torma Andrásnak, a Miskolci Egyetem rektorá-

nak köszöntője Helyszín: Díszaula
  9:30-11:00 A Miskolci Egyetem karainak bemutatkozó előadása 

A kArI ElőADások hElysZíNEI és kEZDésI IDőPoNTjAIk:
III. előadóterem (A/4. épület)
  9:30  Műszaki Földtudományi kar
10:00  Műszaki Anyagtudományi kar
10:30  Gépészmérnöki és Informatikai kar

XXXIII. előadóterem (A/1. épület)
  9:30  Gazdaságtudományi kar
10:00  állam- és jogtudományi kar
10:30  Bölcsészettudományi kar

XVIII. előadóterem (A/6. épület)
  9:30  Egészségügyi kar

11:00-13:00 high-tech laborok és lebilincselő látványórák látogatása 
Csoportok indulása a kari standoktól (Díszaula)

12:00 - 13:00 koli-túra – kollégiumaink megtekintése 
Csoportok indulása a ME-HÖK standjától

12:00 - 13:00 Bosch előadás:  
Duális képzési lehetőségek műszaki és gazdasági  
területen a Bosch-nál  
Helyszín: XXXII. előadó, A/1. épület

 
Folyamatosan tájékozódhatsz képzéseinkről a kari 
standoknál, illetve fontos információkat kaphatsz a 
nálunk kitanulható szakmákról a Nyílt Napjainkon 
kiállítóként jelenlévő, egyetemünkkel szoros 
együttműködésben álló, többnyire duális képzést is 
indító vállalatoktól!
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Karriert is adunk, nem csak diplomát!Miskolci Egyetem

Műszaki FöldtudoMányi kar 
2016. december 1-2-ai nyílt napi programja

ne tétovázz! labortúrázz!
Mindkét napon, azonos időben a labortúrák időpontja: 11:00-13:00
Minden túra a kari standtól indul a jelzett időpontokban!

Hulladékból terMék
Kezdés: 11:00, 11:30, 12:00  |  Időtartam: 25 perc  | 
Helyszín: C/2. műhelycsarnok |
Hallottál már a nanoszemcsékről? tudod, hogyan hasznosítják újra  
az lCd képernyőket? Gyere el és válogass laborprogramjaink között!
A nyersanyagok (ásványi anyagok, hulladékok, élelmiszeripari alapanya-
gok és mezőgazdasági termékek) jelentős átalakuláson mennek át, mire 
használatba vesszük őket. Az átalakítást bizonyos eljárásokkal (mechanikai, 
kémiai, biológia, termikus) érjük el, ezek kifejlesztésében a természettudo-
mányokban ismert törvényszerűségeket használjuk.

talaj, doMborzat, FelszínFejlődés
Kezdés: 11:00, 11:30, 12:00  |  Időtartam: 25 perc  |  
Helyszín: 3.em. |
A talaj a szárazföldi élővilág és a mezőgazdaság számára kiemelt fontossá-
gú természeti képződmény. képződésének és fejlődésének, főbb tulajdon-
ságainak ismerete elengedhetetlen egy a világban értő módon tájékozód-
ni akaró ember számára. 
Digitális interaktív „homokozó” és vizes terepasztal segítségével
bemutatjuk a hazai talajok képződésének főbb folyamatait, térbeli
elrendeződésük törvényszerűségeit - kiemelve a domborzati és
felszínalaktani összefüggéseket.

a víz kiCsit Másképp…
Kezdés: 11:00, 11:30, 12:00  |  Időtartam: 25 perc  | 
Helyszín: C/2. műhelycsarnok |
Felfelé áramló víz… Talajok vízáteresztő képességének mérése… 
szennyezésterjedés modellezése felszín alatti vizekben…  
Talaj teherbírásának változása víz és műanyagok hatására…
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tanbánya látoGatás 
Kezdés: 11:00, 11:30, 12:00  |  Időtartam: 25 perc  |  
Helyszín: A/3. épület I. emelet |
Hogyan kerül egy bánya az i. emeletre? Ha benevezel a programunkra, 
megtudod!
különböző mélybányászati és geodéziai bányamérési eljárások bemutatá-
sa a Műszaki Földtudományi kar tanbányájában. 

a 2017-es év Földi kinCsei
Kezdés: 11:00, 11:30, 12:00  |  Időtartam: 25 perc  |  Helyszín: A/3. épület III. emelet |
Megismernéd a 2017-es év ásványát és nyersanyagát? Vagy csak a páratlan kari 
ásványgyűjteményünkre vagy kíváncsi? Akkor jelentkezz erre a programunkra!

leGyél te is FúróMester…
Kezdés: 11:00, 11:30, 12:00  |  Időtartam: 25 perc  |  Helyszín: A/2. épület fsz. |
láttál már valódi kőolajat? Esetleg szagoltad is? Tudod, mi az a fúróiszap? 
Gyere el és nézd meg, hogyan működik egy valódi fúróberendezés! Most 
ki is próbálhatod Magyarország egyetlen életnagyságú fúrószimulátorát! 
Tapasztald meg milyen érzés fúrómesternek lenni a 21. században!
u.i. FiGyeleM! kobak, védőszemüveg, fülvédő és kesztyű viselése kö-
telező!
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Karriert is adunk, nem csak diplomát!Miskolci Egyetem

Műszaki anyaGtudoMányi kar
2016. december 1-2-ai nyílt napi programja

kéMIAI INTéZET 
laborbeMutatók (Ft-ir, nanoszerkezetű anyaGok 
labor, kroMatoGráFiás labor, iCp-oes labor) 
Időtartama: 30 perc  |  Időpontjai: 11:15  |  Helyszíne: Kémiai Intézet, A/2. épület 
magasföldszint | 
az Intézet kutatólaboratóriumainak rövid bemutatása 

látványos kéMiai kísérletek
Időtartama: 45 perc  |  Időpontjai: 12:00  |  Helyszíne: Kémiai Intézet A-17-es 
laboratóriuma, A/2. épület magasföldszint | 
látványos és elgondolkodtató kísérletekkel nyerhetünk  betekintést az 
anyagok kémiai viselkedésébe, avagy „füstöl-robban-ég-világít-színes-
szagos-hangos”.

kEráMIA- és sZIlIkáTMérNÖkI INTéZET 
zselészörny a poHárban
Időtartama: folyamatos 9:00-13:00  |  Helyszíne:  Díszaula, kari stand  
emeletén, vagy az A/6-os épület felől a lépcső felett) |
Alapvető ismeretek a polimerek világából játékos formában. készítsd el a 
saját zselészörnyed! Polivinil-alkohol vizes oldatából térhálósított zselészerű 
anyag készítése, tetszőleges színben, és csillámporral keverve. Pohárban 
szállítható és tárolható.

Mini téGla Gyártása
Időtartama: 20 perc  |  Időpontjai: 11:10; 11:45; 12:20   
Helyszíne: C/2. műhelycsarnok IV. hajó |
kisméretű tégla extrúziója.

Mire jó a Hulladékkupak?
Időtartama: 20 perc  |  Időpontjai: 11:10; 11:45; 12:20 |   
Helyszíne: B/1. épület II. emeleti laboratórium |
Műanyag feldolgozás bemutatása alapfokon.
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ÖNTésZET INTéZET 

Hozd MaGad (öntő)ForMába!
Időtartama: 30 perc  |  Időpontjai: 11:10, 11:50, 12:30  |  Helyszíne: : C/2. műhely-
csarnok V. hajó, Öntészeti Intézet |
Bevezetés az öntészet világába. Alumínium plakett öntése saját készítésű homokformába.

ENErGIA és MINőséGÜGyI INTéZET 

tűzbe Hozunk titeket!                           
Időtartama:  25 perc  |  Időpontjai: 11:20; 11:55; 12:20  Helyszíne:  Energia- és Minő-
ségügyi Intézet labor (B/1. 4. emelet 412.) |                      
Az Energia- és Minőségügyi Intézet látványos tüzeléstechnikai showja  
(rubens cső, rijke cső, robbanó festékesdoboz, lángtornádó, lebegtetés, stb.)

FéMTANI, kéPlékENyAlAkíTásI és NANoTEChNolÓGIAI INTéZET 
a pénz beszél                           
Időtartama:  30 perc  |  Időpontjai: 11:15; 11:50; 12:30  |  Helyszíne:  B/1. I. emelet 
SEM mikroszkóp |               
különböző pénzérméket, papírpénzt vizsgálunk elektronmikroszkóp segítsé-
gével. Ezzel a módszerrel akár több ezerszeres nagyításban láthatjuk viszont 
fizetőeszközeinket. Megismerhetjük a készítésükhöz felhasznált anyagok 
összetételét és mikroszerkezetét is.

pénzverdei érMenyoMás!                       
Időtartama:  Folyamatos  |  Helyszíne: Díszaula kari stand  | 
Megmutatjuk, hogyan készíthették régen a pénzérméket. A jelenlévő érdeklődők 
saját kezűleg készíthetnek kari logós érméket, amelyet emlékbe hazavihetnek.

ENErGIA és MINőséGÜGyI INTéZET

szakítópróba                            
Időtartama: 20 perc  |  Időpontjai: 11:10; 11:45; 12:15  |  Helyszíne: B/1. Földszint |                                                    
A bemutató során különböző hétköznapi anyagok terhelhetőségét, szakító-
szilárdságát vizsgáljuk. Megtudhatjuk, hogy az egyes anyagok milyen terhe-
lést képesek elviselni.

METAllUrGIAI INTéZET

MetallurGia látványosan
Időtartama: 30 perc  |  Időpontjai: 11:30; 12:30  |  Helyszíne: C/2. V. hajó  
Északi Oldal, Metallurgiai Intézet Földszinti  Laboratóriuma |                    
Öntöttvas átolvasztása és technológiai vizsgálata.
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Karriert is adunk, nem csak diplomát!Miskolci Egyetem

GépészMérnöki és inForMatikai kar
2016. december 1-2-ai nyílt napi programja

Go kart Go bosCH és a 
MaGyarok a Marson távvezérelt robot beMutatása 
Időtartama: 30 perc  (megosztva)  |  Díszaula  | 
A Bosch által két alkalommal meghirdetett verseny három győztesének 
bemutatója, valamint a Magyarok a Marson mérnöki tudományok verseny 
szervezőinek bemutatója.

MérésteCHnikai laborbeMutató
Időtartama: 15-30 perc  |  Időpontjai: 11:00-13:00  |  EET A/3. ép. II. emelet |
A számítógépes mérés mérnöki alkalmazásainak bemutatása egy-egy 
konkrét műszaki eszközön.

száMítóGépes áraMkör tervezés 
Időtartama: 15-30 perc  |  Időpontjai: 11:00-13:00  |  EET A/3. ép. II. emelet |
Elektronikus áramkörök tervezése, szimulálása és nyomtatott áramkör
tervezésének bemutatása

tranzisztor a Mérnök szolGálatában 
Időtartama: 15-30 perc  |  Időpontjai: 11:00-13:00  |  EET A/3. ép. II. emelet |
Tranzisztor alkalmazása különböző műszaki berendezések vezérlésére:
lámpa, villamos motor, autógyújtás, koronakisülés. 

vizsGálati Módszerek az áraMlásteCHnika  
és enerGetika területén 
Időtartama: 25 perc  |  Időpontjai: 11:00-13:00  |  AHT C/2. műhelycsarnok észak 2. hajó |
A motordiagnosztikai laboratórium megtekintése. kísérletek a szélcsator-
nában. Fúvó aggregát vizsgálata. Megújuló energiák bemutatása.

porrobbanás vizsGálata 
Időpontjai: 11:00-13:00  |  VGT C/2. műhelycsarnok dél 2. hajó | 
A mindennapi háztartásban előforduló porok robbanását mutatjuk be a 
különböző porok, gázok és hibrid keverékek vizsgálatára alkalmas labora-
tóriumban. 
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preCíziós lézerinterFeroMetrikus elMozdulásMérő 
Időpontjai: 11:00-13:00  |  FIZ A/2. ép. III. 10. |
A mérőeszköz 0,1 μm pontossággal méri az elmozdulást. Az eszközön kívül 
már lézeres mérőberendezéseket is bemutatunk.

ipari ForMák és akusztika 
Időpontjai: 11:00-13:00  |  GET A/3. mfsz. 15. (csak csütörtökön!) |
Formakialakítások és azok háttere. A design megjelenítése az iparban. Ipari 
termék- és formatervező képzés bemutatása a rajzórák és az ott készült gra-
fikák segítségével. A gépek és berendezések rezgés- és hangjelenség-méré-
sét, minősítését bemutató labor eszközeinek és módszereinek bemutatása.

GépjárMűvezérlés, járMűelektronika 
Időpontjai: 11:00-13:00 (max. 20 fő)  |  GET A/3. I. emelet (csak csütörtökön!) |
Magyarországon gyártott gépjármű hajtáslánc, vezérlés, járműelektronika 
bemutatása.

HároMdiMenziós Felületi érdesséGMérő  
és alakHiba-vizsGáló berendezések 
Időpontjai: 11:00-13:00  |  GYT C/1. ép. fsz. |
Az intézet két új, nagy pontosságú, magas színvonalú berendezésének 
bemutatása.

intelliGens alkalMazások Fejlesztése 
Időpontjai: 11:00-13:00  |  AL Informatikai ép. I. em. |
Az emberi gondolkodás modellezése. Fejlesztői környezetek ismertetése, 
intelligens alkalmazások készítése. 

robotoljunk! 
Időpontjai: 11:00-13:00  |  AL Informatikai ép. I. em. | 
Autonóm robot-rendszerek építése. robot-navigáció ismert térben, akadá-
lyok elkerülése. robotok viselkedésének modellezése.

labortitkok - az alkalMazott inForMatikai tanszéken 
Időpontjai: 11:00-13:00  |  AL Informatikai ép. 8A labor | 
Bemutatjuk az Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti  
Tanszékének  
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Karriert is adunk, nem csak diplomát!Miskolci Egyetem

beiskolázási tájékoztató a proGraMtervező  
inForMatikus és GazdasáGinForMatikus szakról 
Időpontjai: 11:00-13:00  |  MAT A/4. ép. 341. (csak pénteken!) | 
általános beiskolázási tájékoztatás a programtervező informatikus  
és gazdaságinformatikus szakról 
 
3d-s GeoMetriai beMutató az ábrázoló GeoMetriai 
intézeti tanszéken 
Időpontjai: 11:30-12:00  |  MAT A/4. ép. 223. (csak pénteken!) | 
3D-s geometriai bemutató az ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszéken 

pneuMatikai beMutató 
Időtartama: 15 perc  |  Időpontjai: 11:00-13:00  |  EMRB A/5. ép. III. em. 301.  
Hidraulikai és pneumatikai laboratórium | 
Egyszerű és összetett kapcsolásokon keresztül mutatjuk be a pneumatikus 
automatizálási lehetőséget. 1-2-3 munkahengeres feladatok felépítésének 
és működtetésének bemutatása.

MeCHatronikai rendszer beMutatása 
Időtartama: 15 perc  |  Időpontjai: 11:00-13:00  |  Helyszín: MRB A/5. ép. III. em. 
303. PLC és mechatronikai laboratórium | 
Moduláris mechatronikai rendszer működés közbeni bemutatása. 
 
5 tenGelyes Marási beMutató 
Időpontjai: 11:00-13:00  |  SGT C/2. 3. hajó műhelycsarnok | 
CAD/CAM alapján generált program felhasználásával egy turbina járókerék 
megmunkálása látható. Bemutatjuk, hogyan jutunk el a 3D modelltől a 
megmunkálásig. 
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állaM- és joGtudoMányi kar
2016. december 1-2-ai nyílt napi programja

interaktív bűnüGyi játék 
Időtartama:  40 perc  |  Időpontjai: 10:00, 11:00, 12:00  |   
Helyszíne: C/2. fejép. földszint, C/2. fejép. I. em. ÁJK mintatárgyaló |
A bűnügyi játék tárgya egy megtörtént büntetőjogi tárgyú jogeset szimu-
lálása. Az érdeklődő diákok aktívan részt vesznek a jogeset feldolgozásá-
ban. A kar doktorandusz hallgatói folyamatosan instruálják a „szerepeket 
játszó” diákokat. 
 
erasMus élMények
Időpontjai: 12:00-ig folyamatosan  |  Helyszíne: Díszaula, ÁJK stand |    
Erasmus programban részt vett hallgatóink tartanak élménybeszámolót, 
valamint kiutazással, kinti léttel, tanulással kapcsolatos konkrét kérdésekre 
adnak válaszokat.

joGi kvíz
Időpontjai: folyamatosan  |  Helyszíne: Díszaula, ÁJK stand |    
Egy 20 kérdésből álló jogi kvíz kitöltésére biztosítunk lehetőséget az ér-
deklődőknek, amelyben az alapvető jogintézményekről teszünk fel kér-
déseket a legtöbb jogágra kiterjedően. A teszt meghatározott százalékát 
helyesen kitöltők ajándékot kapnak.
 
nyitott előadások
Időtartama:  15-30 perc  |  Időpontjai: folyamatosan  |   
Helyszíne: Díszaula, ÁJK stand  |    
A program keretében a kari standtól indulva hallgatók kalauzolják el a 
nyílt előadások/ gyakorlatok helyszínére a diákokat, akik egy előadáson/
gyakorlaton 10-15 percet töltenek el és igény eseten 2 előadást/gyakorla-
tot is meglátogathatnak.
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Karriert is adunk, nem csak diplomát!Miskolci Egyetem

GazdasáGtudoMányi kar
2016. december 1-2-ai nyílt napi programja

a GazdasáGtudoMányi kar alapszakonkénti  
tájékoztató előadása
Időtartama:  60 perc  |  Időpontja: 11:00  |  csütörtökön és pénteken XXXIII. előadó. |
A Gazdaságtudományi kar alapszakjainak részletes ismertetése az  
érdeklődők számára

pontszáM-optiMalizálás
Folyamatosan a kari standnál
kollégáink segítenek a továbbtanulás előtt álló középiskolás diákoknak a 
felvételi pontszámaik kiszámolásában, a minél jobb eredmény érdekében a 
választható tantárgyak meghatározásával közösen optimalizálhatják az elér-
hető felvételi eredményeket.

nyitott előadások látoGatása
Csak csütörtökön!
Indulás: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00     Időtartam: 50 perc  
- labour Market A/1. 130. terem 12:00, 13:00
- Turisztikai termékismeret XXVII. előadó 12:00, 13:00
- Üzleti statisztika A/1. 128. terem 12:00, 13:00
- Adózási ismeretek A/1. 312. terem 12:00, 13:00
- Turizmus rendszere V. előadó 14:00, 15:00
- Projektmenedzsment  
   esettanulmányok XXXIII. előadó 14:00, 15:00
- szolgáltatás marketing XI. előadó 14:00, 15:00

az üzleteMber benned van –sikerteszt
Időtartam: 30 perc |  Indulás: a kari standtól 12:30, 13:30 |  Helyszín: XXXIII. előadó |
kompetenciamérés, avagy milyen képességeim vannak a gazdasági folyama-
tokhoz
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HaGyoMányápolás a GazdasáGtudoMányi karon 
(Hök) Folyamatosan a kari standnál.  
A selmecbányáról származó diákhagyományok messze földön híresek 
és elismertek, legnagyobb bizonyíték erre, hogy az UNEsCo is felvette a 
Világörökségek hazai listájára. A Gazdaságtudományi karon tanuló hallga-
tók is részesei, ápolói ezen diákhagyományoknak, amelynek köszönhetően 
Neked is felejthetetlen diákévekben lehet részed, pillants bele már most!

bölCsészettudoMányi kar
2016. december 1-2-ai nyílt napi programja

nyelvi rejtélyek Háza 
Időtartama:  11:00-13:00 folyamatosan (játékidő: 20 perc)  |  
Helyszíne: C/1-es épület, II. emelet 203. Loránd-emlékterem |
érdekel, hogy mit csinál egy alkalmazott nyelvész? kíváncsi vagy, milyen nálunk 
egy kommunikációs gyakorlati vizsga? Mindezt úgy szeretnéd, hogy közben te 
magad próbálhatod ki, hogy milyen kriminalisztikai nyelvésznek lenni? Nálunk 
mindezt megteheted! Gyere és lépj be az 1920-as évek rejtélyekkel teli világába, 
nyomozz, és találd meg lord Charleston gyilkosát! A legjobbakat nyomravezetői 
jutalommal, a várakozókat pedig retró fotózással várjuk.
 
pártaláló - interaktív CsaládszoCiolóGiai 
worksHop
Időtartama:  25 perc  |  Időpontjai: 11:00, 12:00, 13:00 |
Helyszíne: : C/1-es épület, III. emelet 307-es terem |
A szociológiai Intézet interaktív workshopja azoknak, akik az igazit keresik 
(mind a szakmájukban, mind a magánéletükben). A workshop során csa-
ládszociológiai kutatásból kiindulva szó lesz az önismeret és társismeret 
alapkérdéseiről. ki vagyok, merre tartok, kivel és hogyan?  
Mire jó az egyedüllét? hogyan történnek választásaink szakmai és magán-
életünket tekintve?
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Karriert is adunk, nem csak diplomát!Miskolci Egyetem

képek és kultúrák között az antropolóGiában
Időpontjai: 11:00-13:00 folyamatosan  |  Helyszíne: Főépület, díszaula |
Egy izgalmas utazásra invitálunk. Gyere, ismerj meg másokat, és oszd meg 
az élményt a barátaiddal!

réGészeti találkozások 
Időpontjai: 11:00-13:00 folyamatosan |  Helyszíne: Főépület, díszaula |
A standon kipróbálhatóak lesznek egyes régészeti kutatási módszerek 
(fémkeresős kutatás, légifotóelemzés), kísérleti régészeti módszerek (élő 
kőpattintás, kísérleti fémöntés eredményei), kézbevehetőek a tanszék 
legutóbbi ásatásából származó őskori leletanyagok. Projektoros kivetítőn  
a tanszék projektjeiből készült képmontázs fut állandó jelleggel a háttér-
ben.

Mi történik a Fordító Fejében?
Időpontja: péntek 12.00 óra  |  Helyszíne: A/1. fsz. 10. |
Előadás a különböző fordítási modellekről. Az előadás során azt próbáljuk 
közösen megfejteni, vajon mi zajlik a fordító fejében, miközben átalakítja 
az eredeti szöveget célnyelvi szöveggé. 

eGészséGüGyi kar
2016. december 1-2-ai nyílt napi programja

laborlátoGatás
Időtartama:  30 perc  |  Időpontjai: 11:00, 12:00  |  Helyszíne: B3-B4. épület |
A Nanobiotechnológia és regeneratív Medicina laborunkban megis-
merkedhetsz a sejttenyésztés rejtelmeivel, sejtanalitikai eljárásokkal és 
tömegspektrometriai módszerekkel találkozhatsz, de hallhatsz a hemoglo-
bin tartalmú művér liposzomális rendszerben történő fejlesztéséről is.

a képalkotó diaGnosztika Csodái – interaktív bemutató
Időtartama:  30 perc  |  Időpontjai: 11:00, 12:00 |   
Helyszíne: B3-B4. épület 4. terem |
Interaktív bemutató a különböző képalkotó eljárásokról – gyere és találd 
ki, mit látsz a képen! hidd el, nem is olyan egyszerű felismerni egy manda-
rint, ha Mr vagy CT felvételen látod!
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elsőseGélynyújtási beMutató 
Időtartama:  30 perc  |  Időpontjai: csütörtökön 10 óra; pénteken 11 óra  |   
Helyszín: E/5., 3. terem |
Ments életet! Próbáld ki, hogyan tudnál helytállni egy olyan elsősegély-
nyújtási szituációban, amelybe bárki, bármikor belekerülhet. sajátítsd el 
a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási fogásokat, legyen szó sebkötözésről 
vagy akár újraélesztésről.

MozGástani alapisMeretek és MobilizáCiós  
teCHnikák
Időtartama:  30 perc  |  Időpontjai:  csütörtökön 10.45 és  pénteken 10 óra  |  
Helyszín: E/6., 1. terem és E/4., tornaterem |
A gyógytornász keze jobb, mint a gyógyszer. Izületi mobilizáció,  
betegvizsgálat és thera-band technikák bemutatása.

az eGyeteM sportlétesítMényeinek beMutatása
Időtartama:  30 perc  |  Időpontjai: 11:00 , 12.00  |  Helyszín: Körcsarnok |
szeretnéd tudni, hol sportolhatsz, ha majd hallgató leszel a Miskolci Egye-
temen?

dr. bubó újra rendel!
Időpontjai: csütörtökön, 10.00-15.00 óra között  |  Helyszín: Körcsarnok |
számos színes program az Egészségturizmus szervező szakos hallgatóink 
által életre hívott egészségnap keretein belül.  Virtuális sétát tehetsz a 
delfinekkel okos szemüveg segítségével, de megtanulhatod azt is, hogyan 
készítsd fel immunrendszered a téli időszakra, hogyan kezeld a náthát.  
kipróbálhatod a vakvezető kutyával való közlekedést, valamint megismer-
kedhetsz a Braille-írással. Gyere el és ismerd meg az EGésZséG csodálatos 
világát!

Sztárfellépők!



Sztárfellépők!

Bellus 
IstVán

decemBer 2. 13:30 
(PéNTEk) 

iii. előadó 

Bye AleX
decemBer 1. 13:30 

(CsÜTÖrTÖk) 
díszaula



Vegyél részt a nyereményjátékunkban, és vágd le ezt a 
nyereményszelvényt, majd dobd be 13:30-ig a Díszaulában 
a színpadnál elhelyezett gyűjtődobozba! 
cégek által felajánlott értékes nyereményeket sorso-
lunk ki azon résztvevők között, akik a sorsolás idejé-
ben (14:00) a helyszínen tartózkodnak!

Név: ......................................................................................................

Iskola, város: .......................................................................................

................................................................................................................

E-mail cím*: ........................................................................................

* E-mail címem megadásával hozzájárulok, hogy a Miskolci Egyetem részemre beiskolázási témában  
információs üzeneteket küldjön. leiratkozási szándékomat viszontválaszban küldött üzenetben jelezhetem.

iGazolás
Ezen igazolás tulajdonosa  
részt vett a miskolci egyetem nyílt napján.  
(Pecsétet az aulában található regisztrációs pontnál lehet kérni  
13:00 óra után.)

Miskolc, 2016. december

p.H.

Nyereményjáték!

#Itt vágd le!


