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A diplomán túl 
dolgozók aránya 
– Alapképzés

A diplomán túl 
dolgozók aránya 
– Mesterképzés



A képzés anyagi támogatására számos lehetőség 
biztosított. Jelentős ösztöndíjakat nyerhetsz, valamint a 
duális képzési és gyakornoki programok során 
jövedelemre tehetsz szert. Az alapképzésbe 
csatornázható felsőoktatási szakképzés állami 
támogatása szintén jelentős anyagi támogatást tesz 
lehetővé.

A gyakorlati képzés egyik legjelentősebb mérföldköve a 
DUÁLIS KÉPZÉS bevezetése, amelyen alapszakos és 
mesterszakos hallgatóként is tanulhatsz. A régió és az 
ország különböző pontjain található nagy-, közép-, és 
kisvállalatok életébe bekapcsolódva szerezheted meg a 
jól fizető állásokhoz szükséges gyakorlati 
tapasztalatokat, emellett a képzés teljes ideje alatt 
fizetést is kapsz a tanulásért. 



„Az egyetem kezdete mindig azon diákoknak, illetve szülőknek „fáj” a legjobban, akik az 
adott várostól messzebb laknak, illetve nem vettek korábban lakást a gyerekeknek, és 
muszáj bérelniük. Nem meglepő, hogy az árak szempontjából még mindig Miskolcon 
lehet a legjobban kijönni, ha valami lakáslehetőséget keres.” 
(magazin.otthonterkep.hu, 2018)

„Debrecenben 88 ezer forintos, Szegeden 85 ezres, Pécsen 95 ezres, Miskolcon pedig 70 
ezer forintos szintnél jár az albérletek átlagára. Budapesten nincs olyan kerület, ahol az 
átlagos bérleti díj 100 ezer forintnál olcsóbb lenne, a fővárosi bérleti díjak átlaga pedig 
149 ezer forint.”  (forbes.hu, 2018)



A Gazdaságtudományi Kar a hallgatók számára 
kiemelkedő ösztöndíjakat kínál a Magyar Nemzeti Bank 

jóvoltából



Ahhoz, hogy külföldön tanulj, nem kell külföldi egyetemre 
járnod, hiszen a Miskolci Egyetem is számos lehetőséget 

kínál Neked arra, hogy valamelyik európai intézmény 
képzéséhez csatlakozz. Több európai mobilitási 

programban is részt vehetsz: ERASMUS+, CEEPUS, 
CAMPUS MUNDI.



A Miskolci Egyetem egy város a városban, 
Magyarország egyetlen campusa. Nagy előnye, hogy
szinte kis sem kell mozdulnod, itt mindent megtalálsz: 
hat kollégium és egy UNI-Hotel, könyvtár, étterem, 
büfé, papírbolt, sportpályák, konditerem, szauna, és
még sorolhatnánk…



A Selmecről örökölt diákszokások, hagyományok 
elsősorban a barátságról, az egymás iránti 
tiszteletről és a szakmaszeretetről szólnak.

Ennek a több száz éves kulturális kincsnek már 
elsőéves korodtól részese lehetsz, persze, csak ha 
akarsz. „Pogányként” lépsz be az egyetemre, majd, 
ha részt veszel a „balek”-oktatáson és leteszed a 
„balek”-vizsgát, megkeresztelkedhetsz, és előbb 
„balek”, majd idővel „Isteni Fényben Tündöklő Firma” 
válhat belőled.

Ettől fogva már egy nagy család tagja leszel, ahol 
mindig számíthatsz arra, hogy ha szükséged van 
segítségre, nem maradsz egyedül.


