
 

 

MISKOLCI EGYETEM 

3515 Miskolc - Egyetemváros 

Kapcsolattartó: Hajdúné Dr. Molnár Katalin 

Tel: 46/565-111/10-35, Mobil: 06-30-2071450 

E-mail: fdszhmk@uni-miskolc.hu 
 

MINŐIES – Miskolci Nőknek is Esélyt – ALAPÍTVÁNY 

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. I. emelet 109. 

Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám:10300002-10636085-49020013 

Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008. 

E-mail: minoiesalapitvany@gmail.com   Honlap: www.minoies.hu 

Kapcsolattartó: Matiscsákné dr. Lizák Marianna, titkár, irodavezető 

Mobil: 06-30-4182549  

 

 

SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA 10. 

 

A MISKOLCI EGYETEM és a MINŐIES Alapítvány SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA 10. címmel 

2018. szeptember 14. és 2019. május 31. között immár tizedik alkalommal előadássorozatot tervez. A 

Miskolci Egyetem nyolc Karának és Intézetének diszciplínáit kínáljuk az 50 év feletti, legalább érettségivel 

rendelkező, tanulni vágyó érdeklődők számára.  

A tervezett oktatási rend 2 féléves felnőttképzés, mely félévenként 64, összesen 128 órát kínál. A Miskolci 

Egyetem Karainak professzorai és minősített oktatói által tartott előadásokat személyes konzultációk 

követik. Az előadássorozat helyszíne a Miskolci Egyetem.  
 

Az előadásokat péntek délutánonként 13,00 és 17,20 között tartjuk. A félév pontos és részletes idő-és 

előadás beosztását az első előadáson kapják meg a résztvevők.  

A MINŐIES Alapítvány is rendelkezik Felnőttképzési Nyilvántartási Számmal, így a résztvevőkkel 

felnőttképzési szerződést köt és azon résztvevők számára, akik a képzés minimum 90%-án igazoltan részt 

vesznek a képzés végén tanúsítványt ad a saját és az Egyetem közös logójával.  

A részvételi díj a két félévre összesen 5.000 Ft. Az előadássorozat ünnepélyes megnyitójára és első 

előadására 2018. szeptember 14-én, pénteken 13 órakor kerül sor a Miskolci Egyetem II. előadójában. 

(Régi főépület, magasföldszint) 
 

Jelentkezés feltétele: minimum érettségivel rendelkező, az 50. életévüket betöltött érdeklődők, akik 

vállalják az előadássorozaton való aktív részvételt és a részvételi díj, 5.000 Ft beiratkozáskor – 2018.09.10. 

hétfő 15,00-17,00 óra, 2018.09.12. szerda 15,00-17,00 óra Miskolci Egyetem Főbejárat Aula jobb oldal 

és a VIDÉKRŐL érkezőknek (akik előre telefonon, vagy e-mailben jelentkeztek) 2018. 09.14. péntek 

11,00-12,45 óra Miskolci Egyetem II. előadója előtt - a helyszínen történő befizetését. Az 

előadássorozaton résztvevők tervezett létszáma 150 fő, előnyben részesítjük azokat, akik első alkalommal 

jelentkeznek az előadássorozatra. 

Bővebb tájékoztatás és a jelentkezési lap letölthető a www.minoies.hu oldalról 2018.09.01-től.  
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