
 

 

 

Tárgy: Egyedülálló lehetőség a Mathias Corvinus Collegium keretei között 

 

Kedves Felvételt Nyert Hallgató❗️ 

 

Először is engedd meg, hogy a Mathias Corvinus Collegium nevében gratuláljak a felvételedhez!  

Egyúttal felhívjam a figyelmedet egy egyedülálló lehetőségre mely immáron Miskolcon is elérhető, 

viszont a határidő közeleg!  

Az MCC Egyetemi programjába való jelentkezés határideje augusztus 3. (kedd) éjfél.  

Aki lemarad annak nem adatik meg többet ez a lehetőség, mivel csak a mindenkori első évfolyamosok 

csatlakozhatnak! 

 

Miről szól is ez a kivételes tehetséggondozó program? 

Az MCC 2021-ben és kizárólag az idén egyedülálló lehetőséget kínál minden, minden 2021 

szeptemberétől első és másod éves Miskolci Egyetemre járó hallgató számára az Egyetemi 

Program keretein belül. Az MCC Magyarország legnagyobb tehetséggondozó intézménye, az MCC 

Egyetemi Programja pedig egy, a felsőoktatást kiegészítő, magas színvonalú képzési forma, mely 

fejlődési lehetőséget nyújt a legtehetségesebb magyar fiatalok számára. Az Egyetemi Program 

egy egyéves juniorképzésből, és egy, a másod- és harmadéveseknek szóló, kétéves iskolarendszeri 

képzésből áll. A program moduláris felépítésű, vagyis a három nagyobb képzés formát egymástól 

függetlenül, külön-külön is elvégezhetik a hallgatók.  

Mit nyújtunk számodra❓ 

 Személyre szabott oktatást kiscsoportos kurzusokon  
 Neves professzorok, szerzők, sportolók előadásait     
 INGYENES és rendkívül magas színvonalú kollégiumi lakhatást    
 Hazai és külföldi ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGeket    
 INGYENES nyelvórákon vehetsz részt  
 Gyakornoki pozíciókat, álláslehetőségeket partnereinknél    
 Fejlődési perspektívát és egy igazi GYORSÍTÓPÁLYÁT A KARRIEREDBEN és az élet számos 

területén 
 Színvonalas szórakozási lehetőségek   
 Izgalmas jövőkép  

Valamint egy sokszínű, támogató, összetartó KÖZÖSSÉG-et. 

  

Kiknek a jelentkezését várjuk❓ 

Juniorképzésünkre az idén érettségizett, tanulmányaikat a Miskolci Egyetem kezdő, vagy első éves a 

Miskolci Egyetemen tovább folytató, nappali tagozatos, alapképzésre jelentkező diákot várunk! 

https://www.youtube.com/watch?v=7j6ES-TYcmc
https://www.youtube.com/watch?v=3iDe9Z5uomE
https://www.youtube.com/watch?v=Vg_TJ_dWrQw
https://www.youtube.com/watch?v=g4gbwKIseu0&t=112s
https://mcc.hu/hir/kozel-80-kulfoldi-szaktekintely-erkezett-az-mcc-be-az-idei-tavaszi-szemeszterben?fbclid=IwAR0dYYvQNiwIKPaV5F54wFa0URCGR94WcVX2qvDjmhf0_lKNC9G_LEQ9_4c
https://mcc.hu/helyszin/miskolci-kozpont
https://www.youtube.com/watch?v=4kMkoaF1NLA
https://www.facebook.com/Mathias-Corvinus-Collegium-Egyetemi-Program-100466342096095/photos/pcb.159607919515270/159604789515583/
https://www.facebook.com/MCC.Budapest/videos/580970795960657
https://www.youtube.com/watch?v=jzCXg8r0FM4
https://www.facebook.com/corvinbalmcc/videos/660456661379617
https://mcc.hu/jovokep
https://www.youtube.com/watch?v=lgr0C2UyXfA


 

 

 

Hogy milyen lesz a felvételi? Sokkal jobb, mint gondolnád... 

Csatlakozz hozzánk, találd meg a neked való képzést, jelentkezz, és légy te is egy összetartó közösség 

tagja! 

 

Kérdéseiddel fordulj hozzánk a miskolc@mcc.hu e-mail címen, vagy a 06-70-866-4618, és a 06-30-

501-97-29-es telefonszámokon. 

 

Az alábbi alkalmakkal minden kérdésedre válaszolunk! 

 

Személyes konzultációs lehetőség: Bármely napon 9 és 15h között az MCC képzési központjában: 

Miskolc, Szemere utca 4. 

 

Zoom tájékoztató: 2021.07.29. (csütörtök) 11:00 

 

https://zoom.us/j/94234190681?pwd=d3FCRWJHWUVFNW9LZzZocURRNkUwQT09 

 

Várunk titeket! Légy te is MCC-s diák! 

 

 

Üdvözlettel: 

az MCC miskolci csapata 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnPHabrnEns&t=92s
https://www.facebook.com/groups/190949559442544
mailto:miskolc@mcc.hu
https://zoom.us/j/94234190681?pwd=d3FCRWJHWUVFNW9LZzZocURRNkUwQT09

