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Campus
Jó tudni - tudni jó!

Milliárdos fejlesztések a Miskolci Egyetemen

Nagyító
Kávézó
Kitekintő
Cool -Turmix
Feeling
Mondjuk a magunkét

Több m int kilencm illiárd forintot nyert el idén és tavaly a Miskolci Egyetem különböző
projekteken belül. Ezek állásáról adott tájékoztatást július 14-én az intézm ény vezetése.
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Dr. Fazekas Csabát díjazták

Hasznos linkek
Miskolci Egyetem
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Gazdaságtudományi Karon

Albérlet közvetítés

Majd százmilliós felújítás borsodi

Belépés az online pályázati

könyvtárakban

rendszerekbe

Portálok az árvízkárosultakért

RockWell

Az elnyert több mint kilenc milliárd forintból szinte teljesen megújul egyetemünk a következő években.

MENZA

Fontos, hogy 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

Beiskolázási különszá
m

utazási

javítja.

Ezeknek

köszönhetően

pedig
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a
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Megújul a hallgatói ügyintézés
A legutóbbi tíz év története

Egyetem

versenyképessége.

Belépés
Optim istán, innovatívan, pályázva
Patkó Gyula rektor hangsúlyozta, hogy három éves munka gyümölcse érik most be, hiszen a kezdetektől

felhasználónév: *

azért dolgoznak, hogy minden feltételt megteremtsenek ahhoz, hogy a Miskolci Egyetemen jó legyen tanulni,
oktatni, kutatni. A rektor kiemelte a pályázati tevékenység fontosságát, véleménye szerint, csak így lehet
eredményesen fejleszteni a jelenlegi helyzetben.

Jelszó: *

Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes szerint a két hívószó az optimizmus, valamint a
innováció. Optimizmus, hiszen optimista az az egyetem, mely a recesszió idején is mer és tud tervezni,

Belépés

valamint pályázni. Az egyetem innovációs tevékenységéről szólva pedig emlékeztetett arra, hogy a
közelmúltban zárult le a regionális tudásközpont négyéves ciklusa, és új high-tech labort is átadtak a
Műhelycsarnokban.

Felhasználó létrehozása
Elfelejtett jelszó

Megújuló épületek
(.pdf megnyitása)

A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása címet viseli a "leánykori
nevén" csak TIOP programként emlegetett fejlesztés. A projekt hosszú távú célja a Miskolci Egyetem
oktatási, kutatási, innovációs, valamint külső és belső szolgáltatási infrastruktúrájának megújítása. Ennek
keretein belüll 37 ezer m2 területen több mint 500 helyiség újulhat meg. A projekt nettó bekerülési értéke

Új fórum témák
Onkentesseg
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Kiemelt partnereink

Indiaban

több, mint 6 milliárd forint.

Nyelvvizsga
Hosszas várakozásokat követően most már valóban elindulhat a Zenepalota rekonstrukciója a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) nemrégiben kiadott állásfoglalása alapján. A szerződés aláírását követően,
augusztusban elkezdődhet a kivitelezés, amit a Hunép Zrt. - Imola Kft. alkotta konzorcium nyerte el: a
konzorciumi partnereknek saját finanszírozásban kell felújítaniuk az épületet, majd 20 évig üzemeltetniük. A
rekonstrukció nettó bekerülési értéke: 839.053.770 forint.

Science Park - be patient!
Itt az új év!
Nem értem...
more

Könyvtári fejlesztések
Bár olyan pályázat a közelmúltban nem volt, melyből a könyvtári épület megújulhatott volna, mégis fejlődik az
egyetemi könyvtár, mégpedig a Tudásdepó-Express projektnek köszönhetően. Két pályázatot is nyert
ugyanis a projekt keretein belül egyetemünk. Egyiken majd 194 millió forintot a másikon – konzociumi tagként,
Miskolc, Tiszaújváros, Sajószentpéter és Alsózsolca könyvtáraival közösen – 82 millió forintot.
Ez utóbbi pályázat célja országos cikkarchívum létrehozása. Eredményeként a korszerű infokommunikációs
technológia felhasználásával emelkedik a könyvtári szolgáltatások színvonala. A felhasználói Internethozzáféréseket megduplázzák, és a könyvtár tereit funkcionálisan átalakítják majd. A fejlesztések révén az
egyetem könyvtára a régió olyan információs központjává válik, amely megfelel a XXI. század kihívásainak:
vállalja a hagyományos, vagyis a nyomtatott dokumentumok szolgáltatásán túlmenően az egyetem és a
régió új információs rendszerének létrehozását, és közreműködik országos szintű szolgáltatások
fejlesztésében és közvetítésében.
A 194 millió forintos nyertes pályázat keretein belül a könyvtár egy olyan szoftvert fejleszthet ki, mellyel a
különböző országos könyvtári adatbázisokban (EPA, Matarka, Humanus) közös felületen lehet majd keresni,
valamint egy - digitális tartalmak tárolására szolgáló - országos cikkarchívum alapjait teremti meg a Pannon
Egyetemmel és az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve. Az adatbázisok közös kereshetőségét
kiegészíti a Matarka adatbázis jelentős bővítése.
Egyetemünk

mindemellett

tehetségek

felkarolására,

klaszterek

és

kutatási-fejlesztési

központok

létrehozására is sikeresen pályázott, s nyert több százmillió forintot.
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