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Hely Időpont Program Leírás

Díszaula 17:00 MEGNYITÓ

Díszaula 17:00-22:00 Az év ásványi nyersanyaga az 

alginit

Egy nagyon sokoldalú ásványi nyersanyag példányainak, 

tulajdonságainak, hasznosításának bemutatása. 

Díszaula - Díszudvar 17:00-22:00 Rengesd meg a földet! Mesterségesen keltett földrengés helyének meghatározása 

szeizmikus műszerekkel. További izgalmas geofizikai módszerek 

bemutatása.
Díszaula - Díszudvar 17:00-22:00 Föld és Víz A felszín alatti vízek áramlásának és  szennyeződésének szimulációja. 

Geoműanyagok szerkezet szilárdító szerepe. Mammutszivattyú 

bemutatása. 

A/3. épület - I. emelet 17:00-22:00 Játékos Földtudományos - 

földrajzos mobil-applikációk

Földtudományos - földrajzos mobil-applikációk.

A/3. épület - I. emelet 17:00-22:00 Vizes terepasztal A hidrogeológia  és földrajz bemutatása működő terepasztalon.

A/3. épület - I. emelet 17:00-22:00 A talajon nem csak járunk, hanem 

élünk is

A talaj többet rejt mint csak föld a talpunk alatt.

A/3. épület - I. emelet 17:00-22:00 

félóránként 

"Digitális homokozó" - digitális 

terepasztal

Távérzékelési és térinformatikai eljárással színesített homokasztal.

A/3. épület - I. emelet 17:00-22:00 Légy te is "GROW-kutató" Ismerkedés a talajadatbázis építéssel akár a saját kertedben. 

A/3. épület - I. emelet 

Tanbánya

17:00-22:00 

félóránként

Bányalátogatás Különböző mélybányászati és geodéziai bányamérési eljárások 

bemutatása a Műszaki Földtudományi Kar tanbányájában. A 

Geodéziai és Bányaméréstani tanszék műszertermének bemutatása.

A/3. épület - III. emelet 

(Ásvány- és Kőzettani 

Tanszék)

17:00-22:00 

óránként

Az év ásványa a fluorit Egy nagyon sokoldalú felhasználással jellemezhető ásvány 

bemutatása esztétikus  példányokon, földtani, ipari, kultúrtörténeti 

vonatkozásain keresztül.

A/3. épület - III. emelet 314. 17:00-22:00 

félóránként

Természeti adottságok és a 

kulturális értékek és turzmus 

kapcsolata Erdélyben

Előadás.

C/2. Műhelycsarnok - I. hajó 17:00-22:00 

óránként

A nanoőrlés világa Nano mérettartományú szemcsék előállítása őrléssel. Az őrlés 

folyamatának, jelentőségének és a szemcsék elemzési 

lehetőségeinek bemutatása.
C/2. Műhelycsarnok - I. hajó 17:00-22:00 

félóránként

Recirkula Értékes alkotók visszanyerése: elhasznált eszközök újrahasznosítása.

C/2. Műhelycsarnok - I. hajó 17:00-22:00 

félóránként

Geopolimer a jövő építőanyaga Maradványanyagokból új fajta "beton".

Egyetemi park - Himba 

(tanulmányi épületek 

17:00-22:00 Dudujka Oil A kőolaj és földgáz kutatástól a felhasználásig.

Egyetemi Park - Könyvtár és 

a Főépület közötti rész

16:00-18:00 Madárgyűrűzés Magyar Madártani Egyesület, madarak befogása és azonosítása, 

gyűrűzése
Egyetemi Park - Könyvtár és 

a Főépület közötti rész

18:00-22:00 Az éjszaka hangjai Vetítettképes előadás az éjszakai madarakról, hang beazonosítás

Egyetemi park (főépülettel 

szemben) Rossz idő esetén: 

A/3. épület I. emelet

17:00-22:00 HighTech a kiskertben: Okos 

talajhasználat okostelefonnal

Legyél Te is tudatos talajhasználó, és kapcsolódj be a GROW 

nemzetközi hálózatába azzal, hogy kiskertedbe, vagy nagyobb 

mezőgazdasági területedre talajszenzorokat telepítesz. Mit tud a 

szenzor? Személyi szaktanácsadóként dolgozik Neked hőmérséklet, 

fényintenzitás, talajnedvesség és talaj tápanyagtartalom adatokat 

gyűjtve 15 percenként. Kertészkedj profin, gondoskodj élelemről, 

gondozd a talajt és gondolkozz a tudománnyal!

A/6. épület - földszint, XXI. 

előadó

18:00-22:00 

félóránként

Robottechnikával az ásványi 

nyersanyagok nyomában

Vetítettképes előadás a nyersanyagkutatásban használt 

robottechnikai újdonságokról.

Díszaula 17:00-22:00 Pénzverdei érmenyomás Megmutatjuk, hogyan készítették régen a pénzérméket.

Díszaula 17:00-22:00 Tapogass furcsa anyagokat! Kinetikus homok, gömböcökkel töltött zselészörny (floam) és társaik 

megtapasztalása testközelből.

Díszaula 17:00-22:00 Jó és rossz műanyag Anyagok és alkalmazások, rossz lehet-e a műanyag, vagy csak nem 

arra kellene használni?

Díszaula 17:00-22:00 Határfelületi játékok A nanotechnológiai hétköznapibb, mint gondolnánk.

Díszaula 17:00-22:00 Hengerfej puzzle Egy gépkocsi hengerfejének kirakása.

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR PROGRAMJAI

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR PROGRAMJAI
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Díszaula 17:00-22:00 Matematikai játszóház Flexagonok, Nimm játék, Számkitatáló, Bűvös négyzet és kocka, 

valamint elsősorban a Hanoi torony, és néhány más matematikai 

játék.
Díszaula - Díszudvar 17:00-22:00 E-bogár A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának hallgatói és 

oktatói által közösen átalakított elektromos jármű bemutatása.

A/2. épület - mfsz, A oldal, 

17. labor (Kémiai Intézet 

laboratóriuma)

17:15, 19:00, 20:00, 

21:00

Fény a kémiában Világító atomok és molekulák.

 A/2. épület - mfsz, B oldal, 

11.labor  (Kémiai Intézet ICP 

laboratóriuma)

17:15, 19:00, 20:00, 

21:00

Mi van a vizünkben? Hozzatok vizet! Megmondjuk milyen elemek vannak benne.

A/2. épület - mfsz., II. előadó 18:00-19:00, 20:00-

21:00

Látványos kémiai kísérletek Érdekes jelenségek és folyamatok a kémia világából.

A/3-A/4. épület között - 

XXXVII. előadó

19:00 Anyagtudományi School-Túra 

Super Science Magic Show

A show elemeket is tartalmazó előadás során bemutatott 

kísérletekben oktatóink alapvető fizikai-kémiai törvényszerűségeket 

használnak fel és magyaráznak el interaktív formában.

B/1. épület - II. emelet 211. 

(Kerámia- és Polimermérnöki 

Intézet)

19.00, 20:00, 22:00 Nyomtass 3D porcelánt Porcelán termékek 3D nyomtatóval történő készítésének bemutatása.

B/1. épüléet - II. emelet 211. 

(Kerámia- és Polimermérnöki 

Intézet)

17:30; 21:30 Üvegékszer készítés Csináld magad üvegékszer készítés hétköznapi eszközökkel.

B/1. épület - földszint 

(Fémtani, Képlékenyalakítási 

és Nanotechnológiai Intézet 

laboratóriuma)

17:30; 18:30, 19:30, 

20:30

EU Komform Tündérmese Láttál már ólomkatonát? Esetleg édesapád féltve őriz a polcán egyet-

kettőt? Gyere el és nézd meg hogyan készül.

B/1. épület - I. emelet 106. 

(Fémtani, Képlékenyalakítási 

és Nanotechnológiai Intézet 

laboratóriuma)

17:30, 18:30, 19:30, 

20:30

Pixel Sztereomikroszkóp segítségével megvizsgáljuk a zsebünkben lapuló 

tárgyakat.

B/1. épület - I. emelet SEM 

labor (Fémtani, 

Képlékenyalakítási és 

Nanotechnológiai Intézet 

laboratóriuma)

17:30, 18:30, 19:30, 

20:30

A világ más SEM-el Érdekes pásztázó elektronmikroszkópos bemutató (Scanning Electron 

Microscope=SEM)

B/1. épület - II. emelet 

(Kerámia- és Polimermérnöki 

Intézet Laboratóriuma)

18:00, 19:00, 20:00, 

21:00

Mire jó a hulladék kupak? Fröccsöntés újrahasznosíott műanyag kupakok darálékából.

C/2. Műhelycsarnok - V. hajó 

földszint (Öntészeti Intézet 

laboratóriuma)

17:30, 19:00, 20:30; 

22:00

Formába hozzuk ÖNT ÉS 

családját!

Ajándéktárgyak kézi homokformázása és öntése alumíniumból.

C/2. műhelycsarnok - V. 

hajó, földszint (Metallurgiai 

Intézet Laboratóriuma)

18:30; 19:15 Látványcsapolás Vas olvasztás indukciós kemencében és fémkokillába csapolása.

JOYSON Safety Systems 14:00-22:00 Hőkamera a gyakorlatban Hőkamera bemutatása, alkalmazási lehetőségei, felvételek készítése.

JOYSON Safety Systems 14:00-22:00 Nyomtassuk ki! Műanyagból! 3D nyomtató munka közben.

Díszaula 17:00 - 23:00 "ÉSZBONTÓ" számítógépes 

figyelemmegosztó képesség teszt

A számítógépes program figyelemfelkeltő grafikával a 

figyelemmegosztó képességét teszteli a játékosnak. Játszható 5-100 

éves korig. Egyszerre két gépen üzemeljük be a programot, melynek 

lényege: A gép két 0-100 közötti véletlenszámot ad, melyekről 

nyilatkozni kell, hogy párosak, vagy páratlanok, illetve ötven alattiak, 

vagy sem, egyik szám esetén külön-külön, a másik esetén a 

tulajdonságokat összevontan figyelembe véve. Húsz számpár esetén 

elért sikert értékeli a program, és az eredmény függvényében 

humoros ábrákkal értékeli a játékos teljesítményét.

Díszaula 18:30-21:30 Lássuk magunkat másképp! Termovíziós vizsgálat bemutatása, hőfénykép készítése az 

érdeklődőkről.

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR PROGRAMJAI
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Díszaula 18:30-21:30 Megújuló energiák asztala A mindennapi életben előforduló megújuló energiák (szélturbina, 

napelem, tüzelőanyag-cella) interaktív bemutatása és rövid 

ismertetése. 

A1 épület - III. emelet 334.  

(Fizikai Intézet 

bemutatóterem)

17:30,  18:00,  

18:30,  19:00,  

19:30

Láthatatlan sugárzások 

megjelenítése

Ionizáló sugárzások bemutatása diffúziós ködkamrával, spektrometria.

A2. épület - III. emelet 10. 

(Fizikai Intézet 

laboratóriuma)

17:30,  18:00,  

18:30,  19:00,  

19:30

Lézerinterferometrikus mérések Mérések lézerinterferometrikus elmozdulásmérővel és Lézer Doppler 

Vibrométerrel rezgésmentes asztalon.

A2. épület - III. emelet 11. 

(Fizikai Intézet 

laboratóriuma)

17:30,  18:00,  

18:30,  19:00,  

19:30

Érdekes fizikai kísérletek Kísérletek vákuumban, elektromos és mágneses kísérletek, optikai 

kísérletek.

A/3. épület - II. emelet 

(Elektrotechnikai és 

Elektronikai Intézet előtere)

17:00-21:00 Napelemes szivattyú, avagy a 

kazán napos oldala!

A bemutató során röviden ismertetjük a napelemek működését és 

legfontosabb tulajdonságait, ezzel gyarapítva a hallgatóság elméleti 

tudását. A kísérlet során a gyakorlatban is bemutatjuk, hogyan lehet 

napelemről például egy kazán szivattyút, valamint egyéb elektronikus 

eszközöket működtetni.

A/3. épület - II. emelet 

(Elektrotechnikai és 

Elektronikai Intézet előtere)

17:00-21:00 Napfényszimulátor, avagy 

sötétségtől a fényes égig!

A bemutató során röviden ismertetjük a Napfényszimulátor felépítését, 

működését és legfontosabb tulajdonságait, ezzel gyarapítva a 

hallgatóság elméleti tudását. A kísérlet során a gyakorlatban is 

bemutatjuk, hogyan lehet laboratóriumi körülmények között olyan 

mesterséges fényt előállítani, amely alkalmas kis méretű napelem 

cella szabványos vizsgálatára.
A/3. épület - II. emelet 

(Elektrotechnikai és 

Elektronikai Intézet előtere)

17:00-21:00 Hangos képek, képtelen hangok Szórakozás a műszerekkel, vagy komoly munka? Betekintést 

nyerhetünk a funkciógenerátorok, oszcilloszkópok egyik felhasználási 

lehetőségébe, a különleges nevű Lissajous-görbék világába. Emellett 

hallgathatunk egy kis oszcilloszkóp zenét is, hogy ez mi pontosan, azt 

a helyszínen megtudjuk.

A/3. épület - II. emelet 

(Elektrotechnikai és 

Elektronikai Intézet előtere)

17:00-21:00 Áramszámlacsökkentés, illegális 

szint

Spórolni az árammal könnyű, de mi van, ha csak a számlát szeretném 

csökkenteni, a fogyasztást nem? Sokszor nagyon életveszélyes és 

erősen törvénysértő módszerekkel próbálják meg az emberek az 

„áramot lopni”, ezek közül láthatunk néhány példát, csak úgy, 

elrettentésül…

A/3. épület mögötti parkoló 17:00-22:00 Pneumobil járművek Az egyetemen épült levegővel működő járművek bemutatása 

működés közben

A/4. épület - alagsor 11. 

laboratórium 

(Anyagszerkezettani és 

Anyagtechnológiai Intézet)

17:30, 18:00, 18:30, 

19:00,        19:30

Miben utazol? Mikroszkópia a 

járműiparban

Megjelenés, stílus, és minőség. Ezekből az alkotóelemből tevődik 

össze a tökéletes gépkocsi. De mégis, milyen anyagokból készülnek 

napjaink járművei? Gyere és légy részese egy rövid bemutatóval 

egybekötött mikroszkópos vizsgálatsorozatnak!

A4 épület - alagsor 

(Logisztikai Intézet terme)

17:00-22:00 Virtuális valóság és az 

automatizálás kihívásai

Az interaktív 3D kivetítőt mutatjuk be az érdeklődőknek egy automata 

targoncát és az azon lévő Mitsubishi robotot.

A/5. épület - III. emelet 

(Robert Bosch Mechatronikai 

Intézeti Tanszék)

18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30

Változatos mechatronikai 

megoldások

Izgalmas robottechnikai alkalmazások és érintés nélküli szenzorok 

bemutatása, valamint moduláris mechatronikai és pneumatikus 

rendszerek működtetése.

A/5.épület - I. emelet 103 

(Logisztikai Intézet)

17:00-22:00 Logisztikai high-tech eszközök 

bemutatása

Logisztikai intézetben található high-tech laboratóriumban lévő 

eszközök bemutatása (felrakó és komissiózó rendszer).

 C/2. műhelycsarnok - déli 

oldal 2. hajó (Vegyipari 

Gépészeti Intézeti Tanszék 

Vegyipari biztonságtechnikai 

laboratórium)

18:00;  19:00;  

20:00;  21:00;

Porrobbanás a konyhában Bemutatjuk a mindennapi háztartásban főzéshez használt anyagokat 

kicsit más nézőpontból. Ezek a hozzávalók látszólag veszélytelenek, 

de valójában könnyen porrobbanást okozhatnak. Nyílt- és zártterű 

robbantási kísérletek láthatók.

C2. épület - Műhelycsarnok, 

2. hajó észak (Áramlás- és 

Hőtechnikai Gépek Intézeti 

Tanszék laboratóriuma)

19:00; 19:30; 20:00; 

20:30; 21:00; 21:30 

Szélcsend helyett orkán Szélcsatornában lézeres és olajködös megjelenítéssel testek körüli 

áramlás megjelenítése, sebességmérési lehetőségek, eszközök 

bemutatása.

C2. épület - Műhelycsarnok, 

2. hajó észak (Áramlás- és 

Hőtechnikai Gépek Intézeti 

Tanszék laboratóriuma)

19:00; 19:30; 20:00; 

20:30; 21:00; 21:30 

Fékterem motorteszt Bemutatjuk a gépkocsikban működő diesel motorok tesztmérését, az 

arra szolgáló fékberendezést, illetve áttekintést adunk a korszerű 

motorok főbb szerkezeti elemeiről, azok szerepéről.
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Főbejárat - Aula Regisztráció 

és indulás a GÉIK kari 

standnál!

18:00, 19:00, 20:00 Szuperszámítógép túra A résztvevők megismerkedhetnek a modern szuperszámítógépes 

technológiákkal és megtekinthetik a Miskolci Egyetem 

szuperszámítógépeit.

Bemutatásra kerülnek azok a kiemelkedő eredmények is, amelyeket a 

Miskolci Egyetem csapata ért el a Kínában rendezett nemzetközi 

szuperszámítógépes versenyeken.

Informatikai Intézet - I. 

emelet előtér

 17:00-22:00 Logiscool - Arduino robot bemutató Akadályverseny. Lássuk ki a legügyesebb robot irányító! A 

távvezérlésű emelőkaros Arduino robottal végig kell menni egy 

akadálypályán és teljesíteni a feladatokat.

Informatikai Intézet - I. 

emelet előtér

17:00-22:00 Lego Mindstorms robot bemutató Bemutatjuk hogyan programozhatók a Lego Mindstorms konstrukciók. 

Rajzolhatsz a spirográffal és beállíthatod, hogy a robot mit rajzoljon 

neked. 

Informatikai Intézet, I. 

emelet. 101-es labor

17:00-21:00 

óránként

Logiscool - Grafikus programozás 

gyerekeknek

Szeretnéd elkészíteni saját játékprogramodat? Itt a helyed! A program 

elkészítése grafikus komponens-alapú webes környezetben történik, 

nincs szükség programozási nyelv ismeretére. 

Informatikai Intézet - I. 

emelet. 112.

20:00, 20:30, 21:00, 

21:30

Adatelemzés intelligens 

módszerekkel

Bemutatásra kerülnek a MindWave és az Emotive által gyártott Brain 

Headset eszközök, amelyek az arcmimika illetve az agyhullámok 

méréséből származó adatok kielemzésével.

Informatikai Intézet - I. 

emelet. 102. labor

17:00-21:00 

óránként

Agilis szoftverfejlesztés Szoftverfejlesztés folyamatának bemutatása. Különböző 

szoftverfejlesztői feladatkörök ismertetése. Agilis fejlesztési 

módszerek áttekintése. A szoftverfejlesztő mint társasági lény. Daily 

stand up és pair programming.
Informatikai épület - II. 

emelet (Automatizálási és 

Infokommunikációs Intézet)

17:00-22:00 Magyarok a Marson robotinvázió A Magyarok a Marson országos robotverseny idei és korábbi években 

épített robotjainak bemutatója és akadálypályán való 

versenyeztetésük.

Informatikai épület - II. 

emelet (Automatizálási és 

Infokommunikációs Intézet)

17:00-22:00 SOMEshine projekt, avagy hogyan 

építsünk passzív házat 14 nap alatt

A Miskolci Egyetem konzorcium vezetésével megvalósuló projekt, 

amellyel részt veszünk a 2019-es Solar Decathlon Europe Nemzetközi 

innovációs házépítő versenyen.

Főbejárat - Aula 17:00-23:00 Bemutatkozik a Miskolci Egyetem 

új kutatóintézete: Elektronikai és 

Informatikai Kutatóintézet (EIKI)

Információs anyag az EIKI-ről;  Információs anyag az EIKI 

bemutatóiról és programjairól;  e-játék regisztráció/aktuális online 

eredménytábla;  Számítógépes játék kicsit másképpen, mint azt 

megszoktuk: EIKI fejlesztésű wifis eszközzel; Saját fejlesztésű WIFI-s 

eszköz bemutató.

Főbejárat Aula - Informatikai 

Intézet I. emelet 104. (EIKI 

labor) útvonalon

17:00-23:00 

(Regisztráció a kari 

strandnál)

e-játék NFC-vel rendelkező Androidos telefontulajdonos látogatók részére. Az 

EIKI standnál NFC technológiával rendelkező Androidos okos 

telefonnal lehet regisztrálni a játékba.  A saját fejlesztésű applikáció 

irányítja a látogatót az EIKI laborjába. Az útközben elhelyezett 

irányítótáblákon NFC tag-ekkel utasításokat és kérdéseket adunk a 

látogatónak. Az EIKI laborjában a legügyesebbek programozható okos 

kulcstartót, a többiek kisebb programozható NFC kártyát kapnak 

ajándékba, és bemutatjuk, hogyan tudják programozni ezeket az 

eszközöket (kb. 10 perc).

Informatikai épület - 

földszint, bejárat

17:00-23:00 

negyedóránként

Zenélő Tesla tekercs Kb. 1,5 m magas állványra szerelt, kb. 1 m magas Tesla tekercs 

(teljes magasság kb. 2,5 m), amelyet negyedóránként működtetünk.

Informatikai épület - I. emelet 

104.

17.00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 

23:00

Ipari folyamatirányító rendszer 

bemutatása 

A látogatók megismerkedhetnek egy valós ipari vezérlőrendszerrel, 

amelynek a bemutatása során  közérthető formában elmagyarázzuk a 

rendszer működését.

Informatikai épület - I. emelet 

115.

17:00-23:00 

félóránként

Ismerkedés az elektronikával                      

(14 év felett)

Egy előkészített, kb. 20x60 mm-es áramkörbe az EIKI kollégáinak 

segítségével és felügyelete mellett, egyszerre 4 személy beforraszthat  

4-5 db alkatrészt, és az elkészült áramkört tesztelés után elvihetik.

Informatikai épület - I. emelet 

115. előtti folyosó

17:00-23:00 

folyamatos

Ismerkedés az elektronikával                         

(5 éves kortól)

Különböző típusú LED elemeket próbálhatnak ki a látogatók, a 

bemutató alatt közérthetően elmagyarázzuk a működési elveket és a 

felhasználást. A LED-ek közül 1-1-et minden résztvevő hazavihet.

ELEKTRONIKAI ÉS INFORMATIKAI KUTATÓINTÉZET PROGRAMJAI
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Díszaula 17:00-22:00 Jogi kvíz

A/6.épület - földszint, XVIII. 

előadó

17:30; 18:30; 19:30 A Facebook sötét bugyrai Mit szabad és mit nem az interneten?

A/6.épület - földszint, XX. 

előadó

18:00; 19:00 Bevándorló kontra menekült A migrációs folyamat jogi és történeti nézőpontból

A/6.épület - földszint, ÁJK 

tanácsterem

17:00-22:00 Szelfizz jogászként Fotózás talárban

A/6.épület - földszint, folyosó 17:45; 18:45; 19:45 Harcra, jogász, ítélkezz, vár sok 

nehéz óra

Cantus bemutató

A/4. épület - Régi aula 18:00-22:00 "GAZDÁSZKODJ OKOSAN" Játékos ismerkedés a Gazdaságtudományi Karral, oktatási 

centrumaival és érdekességeivel, egyetemi túrával kiegészítve.

A/4. épület - Régi aula 18:00-22:00 Utazók klubja Turizmus totó és internetes játékok a turizmus és vendéglátás 

témáiban, a Kahoot programmal

Regisztráció és indulás a 

Főépületben lévő GTK 

standnál!

18:00; 19:00; 20:00; 

21:00

"Egyetemi séta" Idegenvezetés az egyetem érdekességeinek bemutatásával

A/4. épület - Régi aula 18:00-22:00 "VBK”- Vállalkozók Baráti Köre Vállalkozz és gazdálkodj okosan! Tudd meg, milyen vállalkozó lennél! 

Logikai feladatok, vállalkozói-vezetői készséget felmérő tesztek, 

interaktív csapatjátékok.

A/4. épület - Régi aula 18:00-22:00 KVÍZelítő Magyarország és a világ gazdasági és társadalmi jelenségeit a 

számok és a tények tükrében bemutató interaktív kvízjáték, mely 

teszteli a résztvevők tájékozottságát, általános intelligenciáját.

A/4. épület - Régi aula 18:00-22:00 Kor(lát) nélkül, avagy fejlesszük 

együtt kompetenciáinkat!

Minden életkorban más kompetencia szükséges az életben. 

Rendelkezünk kompetenciákkal és bizony korlátokkal is. Mi segítünk 

abban, hogy ezeket megismerjük és legyőzzük őket. Tudsz problémát 

megoldani? Kíváncsi vagy korlátaidra? Keress fel minket a 

Gazdaságtudományi Kar standján! 

A/4. épület - Régi aula 18:00-22:00 EU kígyó A játékosoknak kvízkérdésekre kell válaszolni, egymás ellen 

versenyezve, dobókocka segítségével juthatnak el a pálya végére. A 

nyertes a leggyorsabb aki ajándékot kap.

A/4. épület - Régi aula 18:00-22:00 Tutajjal át a másik partra Egy meghatározott szabályrendszer segítségével át kell jutni a másik 

partra. A nyertes csapat tagjai ajándékot kapnak.

A/4. épület - Régi aula 18:00-22:00 Térképes kvízjátékok Interneten elérhető térképes kvíz - 

http://www.megajatek.hu/jatekok/f%C3%B6ldrajz

A/4. épület - Régi aula 18:00-22:00 Marketing a mindennapokban Online marketingkvíz,  Márkafelismerő játék 

A/4. épület - III. emelet 350. 

FINTELLIGENCE Pénzügyi 

Oktatási Centrum

18:00-22:00 FIN & FUN Mennyire vagy PÉNZ-ügyes? Pénzügyi játékok, pénz-rajzolás 

kicsiknek. Pénzforgalomhoz és készpénzhasználathoz kapcsolódó 

bemutató. FINTELLIGENCE Pénzügyi Oktatási Centrum tárlatának 

megtekintése

Egyetemi Könyvtár, Selmeci 

Terem

19:00 A háború szexuális tapasztalatai előadás - történelem

A/6. épület - földszint 30. 

(Modern Filológiai Intézet)

18:00-20:00 Kincskeresés német módra A játékosok a Német Tanszéken feladatlapot kapnak, ami alapján az 

egyetem épületében német szavakat keresnek meg. A megtalált 

szavak kijelölt betűiből kirakott szó adja a megfejtést, amiért a 

tanszékre visszaérkezve jutalom jár.

A/6. épület - földszint, 

Modern Filológiai Intézet 

Könyvtár

18:00-21:00 English around the world Ismerd meg az angol nyelvű kultúrákat szórakoztató nyelvi játékokon 

keresztül!

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PROGRAMJAI

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR PROGRAMJAI

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PROGRAMJAI
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C/1. épület - I. emelet 101., 

XV. előadó

18:00; 19:00 Régészt vagy rendőrt? Interaktív helyszínelő játék

C/1. épület - III. emelet 301 17:00 Van-e két egyforma krumpli? - 

avagy a másság tisztelete

Programunk nem előadás, hanem foglalkozás, amelyen a másság 

egyes sajátosságait  tapasztalhatják meg a résztvevők. 0-tól 99 éves 

korig ajánljuk a programot, ahol a résztvevők megélhetik a másság 

egyes eseteit, s tapasztalatokat szerezhetnek arról, milyen helyzetek 

alakulhatnak ki pusztán abból, hogy mindannyian mások vagyunk.

C/1. épület - III. emelet 305. 17:00-22:00 Élménypedagógia - Az ízeltlábúak 

varázslatos világa

Az érdeklődők egy egyedülálló élménypedagógiai programba 

nyerhetnek betekintést. Programunk célja az ismeretterjesztés, az 

érzékenyítés és persze a kellemes időtöltés. A résztvevők gazdag 

kiállítási anyag, élő állatok, kreatív és játékos foglalkozások 

segítségével ismerkedhetnek az élővilág kevésbé ismert (és sokszor 

félreismert) csoportjával.  

C/1. épület - III. emelet 

307/A

18:30 "Erődök és vadludak - 100 éve ért 

véget az I. Világháború"

GRABOVSKY Coworking 

Miskolc   -   3530 Miskolc, 

Rákóczi Ferenc u. 13.

18:00-24:00 Ups and downs – Az Élet 

hullámvasútján. A BTK ATTI 

programja

"Fel és le, fel és le. Mélységek és magasságok - néha szakadék. 

Máskor emelkedő, aztán csúcsra érsz. Kiülsz, szétnézel, büszke vagy. 

Végre megpihensz. Aztán megint. Fel és le, fel és le. Mélységek és 

magasságok – néha szakadék. - Zakatol a vonatod az Életvasúton, az 

Élet hullámvasútján. Néha irányít, néha Te irányítod."  ************A 

Kutatók Éjszakáján a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott 

Társadalomtudományok Intézete és Barátai különleges programokkal 

készül.  -  A GRABOVSKY Coworking Miskolc helyszínén, az ME BTK 

ATTI, a Pránaház Egészségcentrum és a Grabovsky közös 

szervezésében életünk válságai és napos csúcsai körül forognak az 

esti események – arra a kérdésre keresve a választ, hogy mire jó a 

válság személyes és közösségi életünkben, mire tudjuk használni, 

hogyan tudunk megújulva kijutni életünk labirintusaiból, hogyan tudunk 

legközelebb már felvértezve, tapasztalatokkal ellátva, szemléletet 

váltva ügyesebben mozogni a lejtőkön  - és hatékonyabban küzdeni a 

szakadékokban….

Díszaula 17:00-22:00 Testünk titkai KÉREM A KÖVETKEZŐT! Az Egészségügyi Kar standjánál Dr. Bubó 

rendel – segítőtársa természetesen Ursula nővér. Az emberi test 

felépítésének tanulmányozása különböző mulázsok segítségével; 

sebkészítés, sebkötözés; felkészülés a szabaduló szoba feladataira 

interaktív játékokkal.

Díszaula 17:00-22:00 Érzékszervek birodalma Sztereognosztikus formapercepciós játékok (Bőr érzőműködésének 

vizsgálata - "Ki tudod találni?" - hangok, illatok felismerése - 

„Mennyivel ügyesebb az ügyes kezed?”  rajzos teszt) -  Általános 

izomerő vizsgálatok és egyensúlyi tesztek  (Flamingó teszt (általános 

egyensúly vizsgálata) -  Lapérintéses teszt (a felső végtag 

izomerejének vizsgálata) - Four Steps teszt (izomerő és egyensúly 

vizsgálata)   - Wall sit (alsó végtag izomerejének vizsgálata)

Díszaula 17:00-22:00 Mit látsz a képen? Különböző képalkotó eljárásokkal készített, nem mindennapi felvételek

A/1. épület előtti parkoló 

(szűrőbusz)

17:00-22:00 Egészségügyi szűrések - 

tüdőszűrés

Az Egészségügyi Kar Egészségfejlesztési Módszertani Intézete a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató 

Kórház jóvoltából  egészségügyi szűréseket végez a Kutatók 

Éjszakája rendezvényen. A következő szűrések igénybevételére van 

lehetőség: tüdőszűrés (40 éves kor alatt 1.700,- Ft), látásvizsgálat- 

szemüveg-vásárlási lehetőséggel, hallásvizsgálat, csontsűrűség 

vizsgálat (DEXA)- 40 év feletti, illetve menopauzán átesett hölgyek 

részére ajánlott.

EGÉSZSÉGÜGYI KAR PROGRAMJAI
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A/1. épület - III. emelet 313. 17:00-22:00 Egészségügyi szűrések - 

látásvizsgálat

Az Egészségügyi Kar Egészségfejlesztési Módszertani Intézete a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató 

Kórház jóvoltából  egészségügyi szűréseket végez a Kutatók 

Éjszakája rendezvényen. A következő szűrések igénybevételére van 

lehetőség: tüdőszűrés (40 éves kor alatt 1.700,- Ft), látásvizsgálat- 

szemüveg-vásárlási lehetőséggel, hallásvizsgálat,  csontsűrűség 

vizsgálat (DEXA)- 40 év feletti, illetve menopauzán átesett hölgyek 

részére ajánlott.
A/1. épület - III. emelet 314. 17:00-22:00 Egészségügyi szűrések - 

hallásvizsgálat

Az Egészségügyi Kar Egészségfejlesztési Módszertani Intézete a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató 

Kórház jóvoltából  egészségügyi szűréseket végez a Kutatók 

Éjszakája rendezvényen. A következő szűrések igénybevételére van 

lehetőség: tüdőszűrés (40 éves kor alatt 1.700,- Ft), látásvizsgálat- 

szemüveg-vásárlási lehetőséggel, hallásvizsgálat, csontsűrűség 

vizsgálat (DEXA)- 40 év feletti, illetve menopauzán átesett hölgyek 

részére ajánlott.

A/1. épület - III. emelet 315. 17:00-22:00 Egészségügyi szűrések - 

csontsűrűség vizsgálat

Az Egészségügyi Kar Egészségfejlesztési Módszertani Intézete a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató 

Kórház jóvoltából  egészségügyi szűréseket végez a Kutatók 

Éjszakája rendezvényen. A következő szűrések igénybevételére van 

lehetőség: tüdőszűrés (40 éves kor alatt 1.700,- Ft), látásvizsgálat- 

szemüveg-vásárlási lehetőséggel, hallásvizsgálat, csontsűrűség 

vizsgálat (DEXA)- 40 év feletti, illetve menopauzán átesett hölgyek 

részére ajánlott.
A/6. épület - XIX. előadó 18:00 Az emberi kéz a természet 

legérdekesebb eszköze
Dr. Szabó Zsolt Gábor osztályvezető főorvos,egyetemi docens 

előadása

A/6. épület - XIX. Előadó 18:30 Az aktív életkor 

meghosszabbításának lehetőségei Dr. Felszeghi Sára főorvos, egyetemi docens előadása

 A/4.-C/1. épület - alagsor  17:00-22:00  30 

percenként

Egészségtudományi szabaduló 

szoba (14 év felett)

B/3-B/4 épület - Labor 18:00; 19:00; 20:00 Laborlátogatás Az Egészségügyi Kar Nanobiotechnológia és Regeneratív Medicina 

Laboratóriumának bemutatása

C1. épület - II. emelet 202A 18:00 Hogyan válasszunk JÓL 

nyelvvizsgát

Előadás

C1. épület - II. emelet 202A 19:00 Egy csipet NYELVVIZSGASÓ Interaktív nyelvvizsga bemutatót tálalunk, melynek keretén belül 

megismerheted a sikeres szóbeli nyelvvizsga receptjét! 

Belekóstolhatsz egy szóbeli vizsgába, hogy megtudd, mi a sava-

borsa, és elhintünk néhány hasznos tippet is az eredményes 

felkészülés hozzávalóiról, egy cseppnyi vidámsággal fűszerezve :-) 

C1. épület - II. emelet 205. 

és 207. 

18:00-20:00 Szóbeli próbanyelvvizsga angolból 

és németből

Regisztráció 18:00-tól 19:00-ig a Főbejárati IOK standnál

C1. épület - II. emelet 208 18:00-20:00 Spanyol nyelvi játékok Ha csillapítottad tudásszomjadat a nyelvvizsgaSÓn, vagy frissítőre 

vágysz a próbanyelvvizsga után, akkor desszertként kulináris 

ismeretekkel tarkított latin és spanyol nyelvi játékokat kínálunk. 

Egyetemi Könyvtár, 

Olvasóterem

17:00-22:00 KÖLCSÖNHATÁSOK című 

fotókiállítás 

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) 

Fotóművészeti Tagozat fotókiállításának megnyitója a Miskolci 

Fotóklub Egyesület és az Egyetemi Múzeum szervezésében. A 

kiállítás a kortárs magyar irodalom és a fotográfia egymásra gyakorolt 

kölcsönhatását mutatja be. Kortárs magyar irodalmi alkotásokhoz 

születtek fotók, vagy fordítva, egy képhez íródott néhány sor, 

gondolat. A kiállítást megnyitja: Fekete Zoltán, a Miskolci Fotóklub 

elnöke.

Egyetemi Könyvtár, 

Olvasóterem

18:00-19:00 Próbáld ki a kardvívást! Kardvívás a gyakorlatban Barta Emil vívásszakértővel

IDEGENNYELVI OKTATÁSI KÖZPONT PROGRAMJAI

KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR, MÚZEUM PROGRAMJAI
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Egyetemi Könyvtár 17:00-22:00 MElmeHáza - Regisztráció az 

Elmeháza honlapján!

Szabadulós kalandjáték

A/1. épület - I. emelet 

(Konfuciusz Intézet)

17:00-17:30 Kínai ének és bemutatkozás

A/1. épület - I. emelet 

(Konfuciusz Intézet)

17:30-18:00 Kínai nyelvóra

A/1. épület - I. emelet 

(Konfuciusz Intézet)

18:30-19:00 Konyhaművészet

A/1. épület - I. emelet 

(Konfuciusz Intézet)

19:00-19:30 Tai Chi bemutató

A/1. épület - I. emelet 

(Konfuciusz Intézet)

19:30-20:00 Születésnapi ünnepség

A/1. épület - I. emelet 

(Konfuciusz Intézet)

20:00-21:00 Kínai teaceremónia és dallamok

A/1. épület - I. emelet 

(Konfuciusz Intézet)

21:00-22:00 Tánc és ruhabemutató

A/1. épület - I. emelet 

(Konfuciusz Intézet)

22:00-23:00 Rajz és írásművészet

A/4. épület bejárati galéria 17.00 - 22.00 BOSCH bemutató BOSCH szerszámok bemutatója

Díszaula 17:00 - 22:00 Ismerkedés az autó elektromos 

komponenseivel

Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. 

bemutatója

A/4. épült - Régi Aula 17:00-22:00 Ilyen a katonaélet a Magyar Honvédség Miskolci Toborzó Irodájának bemutatója

A/4. épült - Régi Aula 17:00-22:00 Forgalmas légtér - A Magyar 

Honvédség radartechnikájának 

bemutatása

A Magyar Honvédség - Bánkúti radarállomás interaktív bemutatója, a 

rádiótechnika és amodern elektronika hogyan teszi lehetővé, hogy 

tiszta képet kaphassunk, hogy mi történik Magyarország felett az 

égen.

Díszaula 17:00-22:00 Wanhua - BorsodChem játszóház

Díszaula 18:00-20:00 A BorsodChem formula 

(szabadulós kalandjáték) - 

Regisztráció és indulás a 

Díszaulában lévő standtól

Réges, régen egy messzi-messzi galaxisban… A Wanhua 

csillagrendszer BorsodChem elnevezésű fejlesztőbolygóján egy titkos 

kutatólaboratóriumban Dr. Comefor egész életét arra áldozta, hogy 

rátaláljon az ideális alkotóra, amely óriási fellendülést hozhat a galaxis 

vegyipari technológiájának. Nyugdíjba vonulásának napján egy 

borítékot hagyott csupán hátra… Ez a boríték szeptember 28-án 

felnyithatóvá válik. Kíváncsi vagy, sikerült-e a nagy felfedezés?

KONFUCIUSZ INTÉZET PROGRAMJAI

Robert Bosch Power Tool Kft

Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft

MAGYAR HONVÉDSÉG

WANHUA - BORSODCHEM ZRT.



MISKOLCI EGYETEM -  KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2018. SZEPTEMBER 28.

B/1. épület - parkoló 17:00-22:00 Közlekedj MVK módra Az érdeklődők számára az MVK Zrt. diszpécser központjának 

működését fogjuk prezentálni. Ezen belül a Forgalomirányítási 

rendszer, az Utastájékoztatás (megállóhelyi kijelző, járművek), WEB 

oldal, az androidos telefonokra kifejlesztett MVK transIT alkalmazás, 

valamint az OBU (autóbuszok fedélzeti számítógépe) kerül 

bemutatásra.

Díszaula 17:00 -22:00 Az éjszaka madarai - Madármentő 

Állomás Mályi

az éjszaka madarainak bemutatása

A/6. épület - földszint, 

XX.előadó

20:30 Madármentés a mindennapokban 

c. előadás

előadás

A/2. épület - földszint, I. 

előadó

19:00; 21:00 A vonat… Verses, irodalmi színház A darabot Rémkoppantók és Vokálcicák név alatt hárman adják elő, 

mely egy fiú és egy lány különleges, impresszív szerelmi kapcsolatáról 

szól, versekkel és varázslatos dalokkal fűszerezve. Előadók: Szaka 

Attila, Vámos Fruzsina és Molnár Luca

C/2. műhelycsarnok 17:00-20:00 BankZee pénzügyi tudatosságra nevelő app és a hozzá tartozó okos persely 

(amit ki lehet majd próbálni)

C/2. műhelycsarnok 17:00-20:00 VR-Port 2-3 VR szemüveg

Rémkoppantók és Vokálcicák

BNL Start meetup

MISKOLC HOLDING

MADÁRMENTŐ ÁLLOMÁS MÁLYI


