Képzéseinkről
a hallgatók szemével:

„Miért egyedülálló az MCC? Sok más
tényező mellett amiatt, mert nálunk
korlátlan mennyiségű idegen nyelvi
kurzust vehetsz fel!”
Csaba
“Az MCC-s létnek a legértékesebb
pillanatait talán a teljesen informális
dolgok adják. A hétköznapi élet egyszerű tevékenységei közben, az esti
világmegváltó beszélgetések során
olyan társaságok gyűlnek össze, ahol
mindenki más környezetből jött és
más érdeklődési körrel rendelkezik,
de mégis mindenkiben van valami közös, a nyitottság és a tudásszomj. “
Lili
„A logika szó hallatán a legtöbben
valamilyen matematikával kapcsolatos kurzusra gondolunk, itt azonban
szó sincs erről. A két féléves kurzus
során olyan érveléstechnikai módszereket és trükköket sajátíthatunk el,
amelyek bármilyen vitán megállják a
helyüket, mindezt elméletben és gyakorlatban egyaránt.”
Rebeka

Az MCC fejlődési lehetőséget kínál a legtehetségesebb magyar fiatalok számára 10
éves kortól az egyetemi időszak végéig,
posztgraduális programok keretei között
akár ezt követően is. Ingyenes programjainkat 2021 októberéig 17, a következő
öt évben Kárpát-medence-szerte 35 magyarlakta településen tesszük elérhetővé.
Fejlesztéseink megvalósulását követően
intézményünk 3500 általános iskolás,
4000 középiskolás, 1500 egyetemista és
500 egyéb programokban részt vevő fiatal számára nyújt fejlődési lehetőséget.
A tehetséggondozás mellett a nemzetközi
kapcsolatok ápolására, kutatásra, publikálásra, könyvkiadásra is egyre nagyobb
hangsúly helyeződik, ezeknek a tevékenységeknek diákjaink is aktív részesei
lehetnek.
Az MCC nem csupán szakmai, tudományos műhely, hanem közösség, kollégium
is, aktív társadalmi élettel, rendszeresen
szerveződő diákprojektekkel, támogató
alumini közösséggel.
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Juniorképzés
Budapest
Győr
Miskolc
Debrecen
Szeged
Pécs

Mit nyújtunk neked?
Személyre szabott oktatást kiscsoportos
kurzusokon
Fejlődési perspektívát/Képzési lehetőségeket
az egyetemi tanulmányok teljes időszakára
Közös projektekben vehetsz részt más
egyetemek hallgatóival
Sokszínű, támogató, összetartó közösséget
Nemzetközi ösztöndíj lehetőségeket

Szeretnéd kihozni magadból a
legtöbbet az egyetem alatt?
Szeretnéd megvalósítani saját
hallgatói projektedet?

Ingyenes nyelvórákon vehetsz részt
Gyakornoki pozíciókat, álláslehetőségeket
partnereinknél
Kollégiumi lakhatást

Szeretnél a vállalati és a közszféra legjobbjaitól tanulni?

Helyszíneink

• Érveléstechnika és vitakultúra
• A napjaink és a jövő tudományterületeinek legizgalmasabb témáiról szerezhetsz
ismereteket

A felvételiről
Az MCC Juniorképzésére a nyár folyamán két alkalommal is tudsz felvételizni: júliusban és augusztusban.

Akkor legyél te is MCC-s!
Milyen szakmai programok várnak rád?

Juniorképzésünkre a középiskolai tanulmányaikat idén befejező budapesti,
debreceni, győri, miskolci, pécsi, szegedi egyetemek nappali tagozatos alapképzésére jelentkező diákokat várjuk!

MISKOLC

GYŐR
BUDAPEST

• Prezentáció technika

DEBRECEN

A felvételi folyamat írásbeli és szóbeli
részből áll.
Írásbeli: logikateszt, szókincsteszt
Szóbeli: szakmai beszélgetés hat közéleti téma egyikéről előre elkészített
prezentáció alapján
A szóbeli témák elérhetők az mcc.hu-n.

• Készségfejlesztő tréningek
• Hazai és nemzetközi szakemberek által
tartott előadásokon, beszélgetéseken vehetsz részt.
PÉCS

SZEGED

„A felvételi bizottság kedves volt, sokkal
közvetlenebb az interjú az érettséginél. A
tárgyi tudásomat is alaposan kikérdezték, a
témának részletesen utána kellett olvasni.”
Dávid

