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Aktuális
Campus
Jó tudni - tudni jó!

Milliárdos fejlesztések

Nagyító
Kávézó

Több m int kilencm illiárd forintot nyert el idén és tavaly a Miskolci Egyetem különböző

Kitekintő

projekteken belül. Ezek révén folyam atosan érzékelhetünk változásokat, és a nyáron sem állt

Cool -Turmix

m eg az élet.

Feeling
Mondjuk a magunkét
Vicc My Life

A rovat cikkei
Elhunyt dr. Steiner Ferenc
Zavartalan vizsgák a nyáron,
átadott épületrészek ősszel
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Vicc My Life

Rövidebb határidőkkel

Vivát Vitál

Beharangozó

Sport

Magánjogi konferenciák

Programajánló

A szerző írásai

Hasznos linkek

Tan

Miskolci Egyetem

utazási

iroda

a

Gazdaságtudományi Karon

MEHÖK

Majd százmilliós felújítás borsodi

Diák Iroda

könyvtárakban

Albérlet közvetítés

Portálok az árvízkárosultakért

Belépés az online pályázati

Megújul a hallgatói ügyintézés

rendszerekbe

A legutóbbi tíz év története

RockWell
MENZA

Az elnyert több mint kilencmilliárd forintból szinte teljesen megújul egyetemünk a következő években. A
fejlesztések érintik a miskolci és a sárospataki épületeket, valamint az épületi korszerűsítéseken túl több
nyertes projekt a kutatási és oktatási tevékenység évtizedes műszaki elavultságát javítja. Ezeknek

Beiskolázási különszá
m

köszönhetően pedig jelentősen növekedhet a Miskolci Egyetem versenyképessége.

Belépés
felhasználónév: *

A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása címet viseli a "leánykori
nevén" csak TIOP programként emlegetett fejlesztés, melynek keretein belül 37 ezer m2 területen több mint

Jelszó: *

500 helyiség újulhat meg. A projekt nettó bekerülési értéke több mint 6 milliárd forint.
Elkezdődött a Zenepalota rekonstrukciója is a Központi Statisztikai Hivatal nemrégiben kiadott állásfoglalása
alapján. A kivitelezés - amit a Hunép Zrt. és az Imola Kft. alkotta konzorcium nyert el - szeptemberben indult
el. A konzorciumi partnereknek saját finanszírozásban kell felújítaniuk az épületet, majd 20 évig
üzemeltetniük. Az egykor Waelder Gyula építész által tervezett, 1927-ben átadott neobarokk palotát 2009ben nyilvánították műemlékké. Az ennek megfelelő felújítást az Ybl-díjas Puskás Péter építész vezette

Belépés
Felhasználó létrehozása
Elfelejtett jelszó

Műépítész Kft. által készített építési engedélyezési tervdokumentáció és kivitelezési tervdokumentáció
alapján végzik el. A rekonstrukció nettó bekerülési értéke meghaladja a nyolcszázmillió forintot.
Bár olyan pályázat nem volt a közelmúltban, melyből a könyvtári épület megújulhatott volna, mégis fejlődik az
(.pdf megnyitása)

Új fórum témák

egyetemi könyvtár, mégpedig a Tudásdepó-Express projektnek köszönhetően. Két pályázatot is nyert

Onkentesseg

ugyanis a projekt keretein belül egyetemünk.

Indiaban

Az egyiken majd’ 194 millió forintot, a másikon - konzorciumi tagként, Miskolc, Tiszaújváros, Sajószentpéter
és Alsózsolca könyvtáraival közösen - 82 millió forintot. E pályázatok egyrészt a korszerű

Afrikaban

es

Nyelvvizsga
Science Park - be patient!
PDFmyURL.com

Kiemelt partnereink

infokommunikációs technológia felhasználásával emelik a könyvtári szolgáltatások színvonalát, másrészt
olyan szoftver kifejlesztését támogatja, mellyel a különböző országos könyvtári adatbázisokban (EPA,
Matarka, Humanus) közös felületen lehet majd keresni.
Egyetemünk

mindemellett

tehetségek

felkarolására,

klaszterek

és

kutatási-fejlesztési

központok

Itt az új év!
Nem értem...
more

létrehozására is sikeresen pályázott a TÁMOP keretein belül, s nyert több százmillió forintot.
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