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A Nyílt Napok programja
  8:30-9:00 Zenés ráhangolódás a Nyílt Napra. A jelenlévőket az egyetem 

diákjaiból álló The Sign együttes szórakoztatja
  9:00-9:20 Prof. Dr. Torma Andrásnak, a Miskolci Egyetem rektorának 

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 Tudás, karrier, pénz - mit kezdhetsz egy miskolci közgazdász-
diplomával? Gazdasági szakemberek bemutatkozása - inter-
aktív program a rotary Club Miskolc-Tapolca szervezésében 
2017. november 30. (csütörtök):
1. Anga jános fiókigazgató,  k&h Bank Zrt., kazincbarcika
2. kenyeres Tamás ügyvezető igazgató,  inno-Comp Equity kft.  

és gazdasági vezető, inno-Comp kft., Tiszaújváros

2017. december 1. (péntek):
1. lukács Edit Gabriella regisztrációs irodavezető, (Bokik), Miskolc
2.  Gulyás Adrienn manager, Deloitte, Budapest
3.  Anga jános fiókigazgató,  k&h Bank Zrt., kazincbarcika
Helyszín: A/6. épület XXI. előadóterem

13:00 sztárVenDég! Helyszín: Díszaula
14:00 Tombolasorsolás Helyszín: Díszaula

A fenti programokkal egyidőben 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!

Műszaki FöldtudoMányi kar 
2017. november 30-ai és december 1-ei nyílt napi programja

VÍz a talaJBan. isMErd MEG VElÜnk!
Kezdés: 11:00, 11:30, 12:00 | Időtartam: 25 perc |  
Helyszín: C/2. műhelycsarnok 1. hajó 23. labor KGI |
honnan kerül az ivóvíz a pohárba? hogyan áramlik a víz a talajban? hogyan 
mozog vele együtt az olajszennyezés? Miért tapad össze a homok, ha vizes, és 
miért nő meg a teherbírása, ha műanyag rácsot teszünk bele? Ezekre és még sok 
más kérdésre látványos laborbemutatóinkon kaphatod meg a választ. A bemuta-
tó alkalmával a környezetgazdálkodási intézet által irányított környezetmérnök 
és a hidrogeológus mérnök képzésekről is részletesen tájékozódhatsz. Minden 
érdeklődőt várunk!

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 alapanyagok és mezőgazdasági 
termékek) jelentős átalakuláson mennek át, mire használatba vesszük őket. Az 
átalakítást bizonyos eljárásokkal (mechanikai, kémiai, biológia, termikus) érjük el, 
ezek kifejlesztésében a természettudományokban ismert törvényszerűségeket 
használjuk.

környEzEti térinForMatika  
- környEzEtÜnk diGitális lEképEzésE
Kezdés: 11:00, 11:30, 12:00 | Időtartam: 25 perc | Helyszín: A/4. ép. 3. em. Üvegterem |
környezetünk elemei időben és térben változnak, hatásai mindennapi  életünkre 
lehetnek közvetlenek és közvetettek, azonnaliak vagy  késleltetettek. Földraj-
zos szemmel és a térinformatika eszköztárával  ezek a hatások kiszámíthatóak, 
modellezhetők. Nézd meg milyen térkép alapján tervez egy precíziós mezőgaz-
dász, mi van  a katasztrófavédelem GPS-ébe táplálva, milyen adatok támogatják 
a  klímaváltozás hatásait modellező rendszereket. Megtekinthető, kipróbálható a 
digitális terepasztal, a vizes terepasztal valamint a talajtani kiállítás is. 

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, megtu-
dod! különböző mélybányászati és geodéziai bányamérési eljárások bemutatása 
a Műszaki Földtudományi kar tanbányájában.
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FéMBElöVés a 160 tonnás szörnnyEl
Időtartama: 20 perc  |  Időpontjai: 11:10 (csak péntek), 11:40, 12:10 | 
Helyszíne: Öntészeti Intézet C/2. műhelycsarnok V. hajó | 
Nagy nyomású öntészeti eljárással juttatjuk a folyékony alumíniumot  
a formaüregbe, kialakítva ezzel a járműipar számára az öntvényeket.

látVányCsapolás
Időtartama: 20 perc  |  Időpontjai: 11:50, 12:30  |  
Helyszíne: Öntészeti Intézet C/2. műhelycsarnok V. hajó | 
Öntöttvas átolvasztása és technológiai vizsgálata. 

HEnGErFEJ puzzlE
Időtartama: 9:00-13:00 között folyamatosan  |  Helyszíne: Díszaula kari stand | 
A programra max. 3 fős csapatok regisztrálhatnak. Feladatuk egy vízszintesen 
szeletekre vágott hengerfej helyes összerakása a legrövidebb idő alatt. Az első 
helyezett csapat értékes ajándékcsomagot nyerhet.

kéMiAi iNTéZET 
laBorBEMutatók (Ft-ir, nanoszErkEzEtű anyaGok, 
kroMatoGráFiás laBor, iCp-oEs)
Időtartama: 30 perc  |  Időpontjai: 11:10; 11:40  |   
Helyszíne:  Kémiai Intézet, A/2. épület magasföldszint |
A kémiai intézet kutató- és analitikai laboratóriumainak rövid bemutatása.

látVányos kéMiai kÍsérlEtEk
Időtartama: 30 perc  |  Időpontjai: 12:20  |  
Helyszíne: Kémiai Intézet, A/2. épület magasföldszint, A-17-es laboratórium |
látványos kísérletekkel nyerünk betekintést az anyagok kémiai viselkedésébe.

FéMTANi, kéPlékENyAlAkíTáSi éS NANoTEChNolÓGiAi iNTéZET 

MikroViláG
Időtartama: 20 perc  |  Időpontjai: 11:15; 12:15  |  Fémtani, Képlékenyalakítási és Nano-
technológiai Intézet, B/1. épület I. emelet SEM mikroszkóp  |
érdekes pásztázó elektronmikroszkópos (Scanning Electron Microscope- SEM) 
„utazás”a környezetünkben „más” szemmel.

pénzVErdEi érMEnyoMás                       
Időtartama: Folyamatos  |  Helyszíne: Díszaula kari stand  | 
Megmutatjuk, hogyan készíthették régen a pénzérméket. A jelenlévő érdeklődők 
saját kezűleg készíthetnek kari logós érméket, amelyeket hazavihetnek emlékbe.

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! 

a FEkEtE arany nyoMáBan
Kezdés: 11:00, 11:30, 12:00 | Időtartam: 25 perc | Helyszín: A/2. épület fsz. 22-23. |
láttál már nyers kőolajat? Esetleg szagoltad is? Tudod, mi az a fúróiszap? Fogtál 
már kőzetmintát több mint 2000 méter mélyről? Az olajipari laborunkban megis-
merheted a kőolaj kitermeléséhez használt ipari eszközöket és anyagokat. Tudod, 
hogyan működik a gázmérő? Esetleg felpörgetnél egyet? Simogattál már csőgö-
rényt? és habgörényt? Gyere el, és megmutatjuk neked a gázipari laborunkban!

sokszÍnű GEoFizika
Kezdés: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30  |  Időtartam: 25 perc  |  Helyszín: A/2. épület 2. emelet |
Vajon mivel foglalkozik egy geofizikus? Fizikai paraméterek mérésével megis-
meri a Föld belső felépítését. Nyersanyagot kutat, legyen szó szénhidrogénről, 
vízről, ércről vagy akár építőanyagról. Nem csak azt mondja meg, mi, hanem azt 
is, hogy mennyi kincs van a talpunk alatt. Felderíti bizonyos környezeti szeny-
nyezések jelenlétét, jellegét, terjedésének irányát. Megtalálja az illegális hulla-
déklerakókat. Feltérképezi az elfelejtett (boros)pincerendszereket, eltemetett 
épületmaradványokat és tárgyakat. Megadja a víz- és gáz-csővezetékek helyét. 
Megvizsgálja, hogy az adott kőzetben lehet-e alagutat építeni. Megtalálja az ár-
vízvédelmi gátak gyenge pontjait. …Nem hiszed? Gyere el hozzánk, és nézd meg, 
hogy csináljuk!

Műszaki anyaGtudoMányi kar
2017. november 30-ai és december 1-ei nyílt napi programja

ÖNTéSZETi iNTéZET 
Hozd MaGad (öntő)ForMáBa! 
Időtartama: 30 perc  |   Időpontjai: 11:10, 11:50 (csak péntek), 12:30 (csak péntek) |  
Helyszíne: Öntészeti Intézet C/2. műhelycsarnok V. hajó | 
Bevezetés az öntészet világába. Alumínium plakett öntése saját készítésű homok-
formába. 
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szakÍtópróBa                            
Időtartama: 20 perc  |  Időpontjai: 11:10; 11:45; 12:15  |  
Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet,  B/1. épület földszint 12/A. |                                                   
A bemutató során különböző hétköznapi anyagok terhelhetőségét, szakító-
szilárdságát vizsgáljuk. Megtudhatjuk, hogy az egyes anyagok milyen terhelést 
képesek elviselni.

kEráMiA- éS PoliMErMérNÖki iNTéZET

zsElészörny a poHárBan
Időtartama: folyamatos 9:00-13:00 között  |  Helyszíne: Díszaula kari stand |                    
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. 

MirE Jó a Hulladékkupak?
Időtartama:  20 perc  |  Időpontjai: 11:10; 11:45; 12:20  |  
Helyszíne: Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézet B/1. épület II. emeleti laboratórium |                    
Műanyag-feldolgozás bemutatása alapfokon.

Mini téGla Gyártása
Időtartama:  25 perc  |  Időpontjai: 11:10; 12:00  |  
Helyszíne: Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék Portechnológiai  
laboratóriuma C/2. műhelycsarnok V. hajó, déli oldal |                    
hogyan építhetünk „sárból” házat? Bemutatjuk a tégla, mint hagyományos építő-
anyag gyártástechnológiáját és mini téglákat is készítünk!

ENErGiA éS MiNőSéGÜGyi iNTéZET

tűzBE Hozunk titEkEt!
Időtartama:  25 perc  |  Időpontjai: 11:00; 11:30; 12:00; 12:30  |  
Helyszíne: Energia- és Minőségügyi Intézet Labor (B/1. épület 4. emelet 412.) |                 
Az Energia- és Minőségügyi intézet látványos tüzeléstechnikai showja (rubens 
cső - Zenélő lángok vagy lángoló zenék; rijke cső - hangöntés orgonával; robbanó 
festékesdoboz - Bevezetés az égők tudományába; lángtornádó - kicsiben is félel-
metes; lebegtetés - hűljünk vissza fagypont alá)
 

E-BoGár
Időtartama:  9:00-13:00 között folyamatos |  Főbejárat parkoló felőli részén |                 
Az Energia- és Minőségügyi intézet oktatói és hallgatói által átalakított elektromos 
gépjármű bemutatója.

GépészMérnöki és inForMatikai kar
2017. november 30-ai és december 1-ei nyílt napi programja

anyaGVizsGálat praktikusan 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  Időtartama: 30 perc  |  ATI A/4. alagsor  | 
A járműiparban használt anyagvizsgálati módszerek látványos bemutatója.

Go kart Go BosCH, 
Harry pottEr VarázsGöMBJE, 
FoCizó roBot 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  Időtartama: 30 perc  (megosztva)   
|  AUT Informatikai épület  | 
A Bosch által két alkalommal meghirdetett verseny három győztesének bemutató-
ja. A Magyarok a Marson mérnöki tudományok verseny szervezőinek bemutatója. 

MéréstECHnikai laBorBEMutató
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  Időtartama: 15 perc  |  EET A/3. ép. II. emelet |
A mérés igazi mérnöki feladat, amint a nevéből is kiderül. jelenkor digitális vilá-
gában ezt is számítógép vezérli. A számítógépes mérés mérnöki alkalmazásainak 
bemutatása történik egy-egy konkrét műszaki eszközön.

lEd Mátrixos kiJElzők készÍtésE 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  Időtartama: 15 perc  |  EET A/3. ép. II. emelet 5. labor |
Az optoelektronika egy igen szűk, de annál látványosabb területe a szakmának. 
Akár egyszerű eszközökkel és egy kis kreativitással is sikerélményt lehet szerezni.

VizsGálati MódszErEk az áraMlástECHnika  
és EnErGEtika tErÜlEtén 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  Időtartama: 25 perc  
|  AHT C/2. műhelycsarnok észak 2. hajó |
A motordiagnosztikai laboratórium megtekintése. kísérletek a szélcsatornában. 
Fúvó aggregát vizsgálata. Megújuló energiák bemutatása.
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porroBBanás VizsGálata 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  VGT C/2. műhelycsarnok dél 2. hajó | 
A mindennapi háztartásban előforduló porok robbanását mutatjuk be a különböző 
porok, gázok és hibrid keverékek vizsgálatára alkalmas laboratóriumban.

lézErintErFEroMEtrikus MozGásanalizálás 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  FIZ A/2. ép. III. 10. |
Saját fejlesztésű precíziós (0,1 μm pontosságú) lézerinterferometrikus 
elmozdulásmérő működés közbeni bemutatása. Mérések lézer Doppler 
Vibrométerrel.

CsapáGyak szErElésE 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  CSAK PÉNTEKI NAPON 20 perc terjedelemben 
|  GET A/3. ép. fsz. 9. |
különböző gördülőcsapágyak fel illetve leszerelésének bemutatása.  
MAXiMUM 10 FőS CSoPorTokBAN !!!

érdEkEs GépElEMEk FElFEdEzésE 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  minimum 15-20 perc   
|  GET A/3. ép. fsz. 01. labor |
Önindító motort védő biztonsági és szabadonfutó feladatú tengelykapcsoló mű-
ködésének megismerése, szét- és összeszerelése, az izgalmasabb elemek felisme-
rése, anyagának, kialakításának és gyártástechnológiájának megismerése.  
A súrlódási tényező mérésének bemutatása egy érdekes fizikai elv felhasználásával. 
MAXiMUM 10 FőS CSoPorTokBAN!!!

HároMdiMEnziós FElÜlEti érdEsséGMérő  
és alakHiBa-VizsGáló BErEndEzésEk 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  Időpontjai: 11:00-13:00  |  GYT C/1. ép. fsz. |
Az intézet két új, nagy pontosságú, magas színvonalú berendezésének bemutatása.

intElliGEns alkalMazások FEJlEsztésE 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  Időpontjai: 11:00-13:00  |  AL Informatikai ép. I. em. |
Az emberi gondolkodás modellezése. Fejlesztői környezetek ismertetése, intelli-
gens alkalmazások készítése. 

roBotolJunk! 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  Időpontjai: 11:00-13:00  |  AL Informatikai ép. I. em. | 
Autonóm robot-rendszerek építése. robot-navigáció ismert térben, akadályok 
elkerülése. robotok viselkedésének modellezése.

HExaVr autósziMulátor BEMutató 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között CSAK PÉNTEKI NAPON  
|  IAK Informatikai épület földszint | 
Próbáld ki magad, milyen lenne egy Forma 1-es autót vagy egy rally versenykocsit 
vezetni belülről. igazi autóülésben éld át a gyorsulás, a fékezés, valamint a kanya-
rodás élményét.  
 
BEiskolázási táJékoztató a proGraMtErVEző  
inForMatikus és GazdasáGinForMatikus szakról 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között CSAK CSÜTÖRTÖKI NAPON    
|  MAT A/4. ép. 341.  | 
általános beiskolázási tájékoztatás a programtervező informatikus 
és gazdaságinformatikus szakról 
 
3d-s GEoMEtriai BEMutató az áBrázoló GEoMEtriai 
intézEti tanszékEn 
Laborlátogatás 11:30-12:00 között CSAK CSÜTÖRTÖKI NAPON    
|  MAT A/4. ép. 223. | 
3D-s geometriai bemutató az ábrázoló Geometriai intézeti Tanszéken 

a MECHatronika Gyakorlati alkalMazásai 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  Időtartama: 25 perc   
|  SZM/MRB Pneumatikai és Mechatronikai Laboratóriumok: A5. ép. III. em. 301. és 303. lab. | 
A pneumatikai és elektro-pneumatikai szabályzó körök működésének demonstrá-
lása gyakorlati feladatok modelljein. Egy automatikus gyártórendszer bemutatása 
működés közben.

önJáró tarGonCa 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  LOG A/4. épület  | 
Az önjáró targonca egy kordonnal körülvett területen fog mozogni, közben a rajta 
lévő zászlót lengeti. 
 
5 tEnGElyEs Marási BEMutató 
Laborlátogatás 11:00-13:00 között  |  SGT C/2. ép. műhelycsarnok 3. hajó | 
CAD/CAM alapján generált program felhasználásával egy turbina járókerék  
megmunkálása látható. Bemutatjuk, hogyan jutunk el a 3D modelltől a megmun-
kálásig. 
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állaM- és JoGtudoMányi kar
2017. november 30-ai és december 1-ei nyílt napi programja

MintatárGyalás 
Időtartama:  40 perc  |  Időpontjai: 10:30, 11:15, 12:00 | 
Helyszíne: C/2. fejép.  |  I. em. ÁJK mintatárgyaló |
A kar hallgatói egy büntetőjogi tárgyú bírósági tárgyalást mutatnak be.
A tárgyaláson a klasszikus jogászi pályák (bíró, ügyész, ügyvéd) bírósági
tevékenységének alapvető vonásait ismerhetik meg az érdeklődők.
 

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 válaszo-
kat.

JoGi kVÍz
Időpontjai: folyamatosan  |  Helyszíne: Díszaula, ÁJK stand |    
Egy maximum 20 kérdésből álló jogi kvíz kitöltésére biztosítunk lehetőséget az 
érdeklődőknek, amelyben az alapvető jogintézményekről teszünk fel kérdéseket 
a legtöbb jogágra kiterjedően. A teszt meghatározott százalékát helyesen kitöl-
tők 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 esetén akár 2 előadást/gyakorlatot is megláto-
gathatnak.

GazdasáGtudoMányi kar
2017. november 30-ai és december 1-ei 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 felvé-
teli pontszámaik kiszámolásában, ami által a minél jobb eredmény érdekében a 
választható tantárgyak meghatározásával közösen optimalizálhatják az elérhető 
felvételi eredményeket.

nyitott Előadások látoGatása
Csak csütörtökön!
Indulás: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00  |  Időtartam: 50 perc | 
- Pénzügytan iii. előadó 12:00, 13:00
- Marketing kutatás V. előadó 12:00, 13:00
- Bankismeret A4/220b. terem 12:00, 13:00
- EU politikák C2F/210. terem 14:00, 15:00
- Pénzügyi kultúra iii. előadó 14:00, 15:00
- Változásmenedzsment A4/321. terem 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 folyamatokhoz.

HaGyoMányápolás a GazdasáGtudoMányi karon (Hök) 
Folyamatosan a kari standnál.  
A Selmecbányáról származó diákhagyományok messze földön híresek és elismer-
tek, legnagyobb bizonyíték erre, hogy az UNESCo is felvette a Világörökségek 
hazai listájára. A Gazdaságtudományi karon tanuló hallgatók is részesei, ápolói 
ezen diákhagyományoknak, amelyeknek köszönhetően Neked is felejthetetlen 
diákévekben lehet részed. Pillants bele már most!
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BölCsészEttudoMányi kar
2017. november 30-ai és december 1-ei nyílt napi programja

anGlisztikai Mozaik 
Időpontja: 2017. dec. 1. 11:00 |
Helyszíne: C/1-es épület, III. emelet 307. |
kíváncsi vagy, mivel foglalkozik egy angol szakos? ha igen, rövid, szórakoztató elő-
adásainkból megismerheted az anglisztika és amerikanisztika főbb területeit, és ha 
ügyesen válaszolsz a kvízkérdésekre a hallottak alapján, még meglepetés-ajándékot 
is kaphatsz!
 

anGol-néMEt szó-tárazó
Időtartama: 25 perc | Időpontja: 2017. dec. 1. 12:00 |
Helyszíne: C/1-es épület, III. emelet 304. |
Az előadás során új típusú tanulószótárakat mutatunk be, melyek hatékonyan hoz-
zájárulnak mind az angol, mind a német nyelv elsajátításához. játékos feladatok se-
gítségével bevezetünk a szótárazás rejtelmeibe és megismertetünk azokkal a plusz 
információkkal, melyeket jelenleg csak ezek a szótárak tartalmaznak. Aki érdeklődik 
a nyelvek iránt, annak itt a helye!

Mi közE a MaCskának a FordÍtásHoz?
Időtartama: 25 perc | Időpontja: 2017. dec. 1. 13:00 |
Helyszíne: C/1-es épület, III. emelet 307. |
Azokat az érdekes és modern fordítástámogató eszközöket (CAT) mutatjuk be, 
amelyek a fordító munkáját napjainkban jelentős mértékben megkönnyítik. Mi 
történik a fordító fejében?  Sok-sok érdekes példa segítségével azt próbáljuk kö-
zösen megfejteni, vajon mi zajlik a fordító fejében, miközben átalakítja az eredeti 
szöveget célnyelvi szöveggé.

pártaláló - intEraktÍV CsaládszoCiolóGiai
worksHop 
Időtartama: 25 perc | Időpontjai: 11:00, 12:00 | Helyszíne: C/1-es épület, III. emelet 308. |
A Szociológiai intézet interaktív workshopja azoknak, akik az igazit keresik
(mind a szakmájukban, mind a magánéletükben). A workshop során családszoci-
ológiai 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 magánéletünket tekintve?

nyElVi rEJtélyEk Háza
Időtartama: 11:00-12:00 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 pró-
bálhatod ki, hogy milyen kriminalisztikai nyelvésznek lenni? Nálunk mindezt megtehe-
ted! 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. 
 
EGyÜttHaladó
Időtartama: 12:00-13:00 folyamatosan | 
Helyszíne: C/1-es épület, II. emelet 203. Loránd-emlékterem |
Magyarul tanulni jó! ismerd meg jobban a tartalomalapú nyelvoktatást, legyél te is 
NyiTott az új élményekre, új oktatási módszerekre! A Magyar Nyelv- és irodalomtu-
dományi intézet Együtthaladó programjának nyelvész szakértői, legjobb gyakor-
nok hallgatói és kócos, a tudásra éhes puli interkulturális kalandra invitálnak téged 
is a nyílt napon.
 
kiállÍtás a réGészEti tanszék BorsodiVánkai  
tanásatásainak lElEtEiBől
Időtartama: 11:00-13:00 folyamatosan |
Helyszíne: Főépület, üvegelőcsarnok-galéria |
kiállítás a régészeti Tanszék tanásatásának leleteiből. Tudod, hogy dolgozik a ré-
gész? Milyen egy ásatás? Mikor volt a bronzkor? hogyan lehet rekonstruálni az egy-
kor élt emberek életét írásos források nélkül? Gyere el a kiállítás helyszínére, nézz 
körül, kérdezz és tudj meg többet a régészetről, ismerkedj meg régészhallgatókkal.

EGészséGÜGyi kar
2017. november 30-ai és december 1-ei nyílt napi programja

laBorlátoGatás
Időtartama: 30 perc | Időpontjai: 11.00, 12.00, 13.00 | 
Helyszíne: B3-B4. épület | földszint, labor
A Nanobiotechnológia és regeneratív Medicina laborunkban megismerkedhetsz 
a sejttenyésztés rejtelmeivel, sejtanalitikai eljárásokkal és tömegspektrometriai 
módszerekkel találkozhatsz, de hallhatsz a hemoglobin tartalmú művér 
liposzomális rendszerben történő fejlesztéséről is. 
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Sztárfellépők!

LonDon 
kIDs

December 1. 13:00 
(PéNTEk) 
díszaula

sebestyén
baLázs

noVember 30. 
13:00 (CSÜTÖrTÖk) 
díszaula

a képalkotó diaGnosztika Csodái – interaktív bemutató
Időtartama: 30 perc | Időpontjai: csütörtökön 11.00, 12.00 | 
Helyszíne: B/3-B/4. 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 mandarint, ha Mr 
vagy CT felvételen látod! 

ElsősEGélynyúJtási BEMutató 
Időtartama: 30 perc | Időpontjai: csütörtökön 11.00, 12.00, 13.00 | 
Helyszín: E/5. épület 3. terem | 
Ments életet! Próbáld ki, hogyan tudnál helytállni egy olyan elsősegélynyújtási 
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 11.00, 12.00 | 
Helyszín: E/6. épület 1. terem és E/4. épület tornaterem |
A gyógytornász keze jobb, mint a gyógyszer. izületi mobilizáció, betegvizsgálat 
és thera-band technikák bemutatása. 

EGészséGnap
Időtartama: pénteken, 10.00-13.00 óra között, folyamatosan | 
Helyszín: B/3-B/4. épület, aula |
Számos színes program vár az Egészségturizmus szervező szakos hallgatóink 
által életre hívott Egészségnap keretein belül. Megismerkedhetsz a természetes 
szépségápolás fortélyaival, de megtanulhatod azt is, hogyan készítsd fel immun-
rendszered a téli időszakra, hogyan kezeld a náthát gyógynövények segítségével. 
kipróbálhatod a vakvezető kutyával való közlekedést, és más érdekes dolgokat is 
megtudhatsz az állatasszisztált terápiákról. lesz gasztro-bemutató és ha ehhez 
kapcsolódó ügyességi játékokban szeretnél részt venni, azt is megteheted.  
Gyere el és ismerd meg az EGéSZSéG csodálatos világát!



Vegyél részt a nyereményjátékunkban, és vágd le ezt a 
nyereményszelvényt, majd dobd be 13:30-ig a Díszaulában 
a színpadnál elhelyezett gyűjtődobozba! 
az egyetem és partnercégei által felajánlott értékes 
nyereményeket sorsolunk ki azon résztvevők között, 
akik a sorsolás idejében (14:00) a helyszínen tartóz-
kodnak!

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 Üveg előcsarnokban (Főbejárat) található  
információs pultoknál lehet kérni 13:30 óra után.)

Miskolc, 2017. november     |  december

A programváltozás jogát fenntartjuk! Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

p.H.

Nyereményjáték!

#Itt vágd le!


