
 

 

 
Kedves Leendő Egyetemista! 

 
Gratulálunk a sikeres felvételidhez! Egy nagy hagyományokkal rendelkező, kiváló 
egyetem hallgatója leszel hamarosan! A Miskolci Egyetem számos lehetőséget 

tartogat számodra, hogy az általad választott terület jól képzett szakemberévé 
válj. 

Ha azonban még ettől is többet szeretnél elérni, az MCC Junior programjában a 
helyed!  

2022. augusztus 7-ig még jelentkezhetsz a képzésre! 

 
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó programja Európában is 

egyedülálló, a magyarországi hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, 
személyre szabott, több tudományágat felölelő képzést biztosít a 
legtehetségesebbek számára.  

Az egyetemistáknak szóló képzés Budapest mellett már Debrecenben, Miskolcon, 
Pécsett, Szegeden és Győrben is elérhető. 

Nálunk nincsenek vizsgák vagy számonkérések, mi azt várjuk el Tőled, hogy a 
világra nyitott, érdeklődő fiatal legyél, aki már most gondol a jövőjére, és 

tudatosan építi a karrierjét. 
 
Mit kínálunk? 

• személyre szabott oktatást kiscsoportos kurzusokon  
• neves professzorok, közéleti személyiségek, szerzők, ismert sportolók 

előadásait     
• ingyenes és rendkívül magas színvonalú kollégiumi lakhatást    
• hazai és külföldi ösztöndíj-lehetőségeket akár 3 naptól 3 hónapig 

terjedően   
• ingyenes nyelvórákat, amelyek a kommunikációra fókuszálnak   

• gyakornoki pozíciókat, álláslehetőségeket partnereinknél    
• fejlődési perspektívát és egy igazi gyorsítópályát a karrierben és az élet 

számos területén  

• színvonalas szórakozási lehetőségeket 
• egy sokszínű, támogató, összetartó közösséget 

 
Képzési központunk Miskolc belvárosában található, ugyanúgy, mint a magas 
színvonalú, 2-3 ágyas apartmanházaink, ahol kényelmes, komfortos 

körülményeket biztosítunk számodra a tanuláshoz. 
 

   
 
 



 

 

 
Mit tanulhatsz nálunk? 

Neves külföldi előadókkal beszélgethetsz a „Világ nagy kérdéseiről”, foglalkozhatsz 
gazdaságtudománnyal, pszichológiával, klímapolitikával vagy médiával. 
Felkészítünk, hogyan érvelj és vitázz meggyőzően, megtanítjuk a 

prezentációkészítés fortélyait, illetve a jó kommunikáció és a hatékony időbeosztás 
technikáit is elsajátíthatod. Bármilyen szakon is tanulsz, ezek a kurzusok 

kitekintést nyújtanak számodra más tudományterületek felé, és segítik későbbi 
szakmai karrieredet is. 
 

Kikkel találkozhatsz? 
Az MCC hazai és külföldi szakemberei, professzorai biztosítják számodra, hogy a 

köz- és felsőoktatás által nyújtott alapvető és egyetemleges tudáson túlmutató 
különleges szemléletmódot is elsajátíthass. A miskolci MCC vendége volt már 
többek között Bjorn Lomborg klímapolitikus, akit a Guardian azon 50 ember közé 

sorolt, aki megmentheti Bolygónkat, Gad Saad, a kanadai Concordia Egyetem 
marketing-szakértő és evolúciósbiológia-kutató professzora, de itt járt Rod Dreher, 

a The American Conservative magazin vezető szerkesztője, vagy Calum T. 
Nicholson, a Cambridge-i Egyetem professzora is. 

 

   
Gad Saad      Rod Dreher 

 
Ha még több információt szeretnél képzéseinkről, illetve szívesen találkoznál 

velünk személyesen is, képzési központunkban várunk szeretettel 
egy közös reggelire augusztus 2-án 10 órakor! Gyere el, és 
ismerj meg minket!  

Kérjük, regisztrálj a találkozóra! 
https://feliratkozas.mcc.hu/hu/mcc-miskolc-reggeli-2022-08-02  

  
 
Ha képzéseink és az általunk kínált lehetőségek felkeltették az 

érdeklődésedet, és szeretnél a tehetséggondozó program részese 
lenni, és egy jó csapathoz tartozni, jelentkezz!  

https://feliratkozas.mcc.hu/juniorkepzes-felveteli-jelentkezes-2022 

 
Tartozz közénk! Legyél Te is MCC-s! Várunk szeretettel! 

 
Üdvözlettel, 
az MCC miskolci csapata 

https://feliratkozas.mcc.hu/hu/mcc-miskolc-reggeli-2022-08-02
https://feliratkozas.mcc.hu/juniorkepzes-felveteli-jelentkezes-2022

