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Bonus intra, melior exi

MCC
BCE

Igennel felelsz
az alábbi kérdésekre?

•  Felvételt nyertél a Corvinus 
Egyetemre?

•  Szeretnél a jövő döntéshozói 
közé tartozni?

•  Szeretnél költségek nélkül nyel
veket tanulni?

•  Szeretnél a Gellérthegy olda
lában lakni?

•  Szeretnél egy szakmailag (is) 
sokszínű csapat tagja lenni?

•  Érdeklődsz Collegiumunk és 
szak irányaink iránt?

Akkor csatlakozz 
az MCC csapatához!

Jelentkezési határidő:
2011. augusztus 12.
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IGENNEL FELELSZ  
AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE?

	 Szeretnél	a	jövő	döntéshozói	 
közé	tartozni?

	 Szeretnél	költségek	nélkül	 
nyelveket	tanulni?

	 Szeretnél	a	Gellért-hegy	 
oldalában	lakni?

	 Szeretnél	egy	szakmailag	(is)	
sokszínű	csapat	tagja	lenni?

	 Érdeklődsz	Collegiumunk	 
és	szakirányaink	iránt?

AKKOR CSATLAKOZZ  
AZ MCC CSAPATÁHOZ!

MEGKÖZELÍTÉS
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• nappali tagozatos hallgatói jogviszony

• A BCE alábbi karaira felvett hallgatók 

jelentkezését várjuk:

 GTK, KTK, KIK, TTK

Juniorképzés: 
a hallgatók szemével

„Megtanultam vitatkozni, érvelni, gondol

kodni, és már angolul is magabiztosan 

szólalok meg. A szakirányok pedig igazán 

felkészítenek majd az életre.”

„Az izzadás persze megéri, hiszen a taná

rokkal való együttműködésünk nemcsak 

a Coliban, hanem az egyetemen és azon 

kívül is gyümölcsözővé vált.”

Mathias Corvinus Collegium A felvételi részei

Pályázati feltételek

• Ingyenes idegennyelvi képzést biztosí

tunk.

• Gyakorlatcentrikus kurzusokat indí

tunk, és támogatjuk az önálló projektek 

kidolgozását.

• Karriercentrumunk segíti a gyakorlati 

helyek felkutatását.

• Interdiszciplináris kollégiumi képzést 

nyújtunk.

• Évről évre sokszínű, támogató közösség 

gyűlik össze nálunk.

• Közvetlen, baráti kapcsolatot alakítunk ki 

a tanárokkal.

Védnökeink többek között: 

John Lukács, Lámfalussy Sándor, Sólyom 

László, Paczolay Péter.

• Szállás zöldövezetben a Gellért-hegyen 

egy vagy kétágyas szobákban.

Szóbeli előadás és beszélgetés

Helyszíne: a Collegium épülete

Időpontja: 2011. augusztus 15–19.

Időtartama: kb. 30 perc

Részei: a megadott témák egyikének

kifejtése előadás formájában

A szóbeli előadás lehetséges témái 

elérhetőek a honlapon:

www.mcc.hu

Írásbeli

Helyszíne: a Collegium épülete

Időpontja: a szóbeli napja

Részei: intelligencia és szókincsteszt

Jelentkezés

felveteli@mcc.hu

	 Ingyenes	idegen	nyelvi	képzést	biztosítunk.

	 Gyakorlatcentrikus	kurzusokat	indítunk,	és	
támogatjuk	az	önálló	projektek	kidolgozását.

	 Karriercentrumunk	segíti	a	gyakorlati	helyek	
felkutatását.

	 Interdiszciplináris	kollégiumi	képzést	nyújtunk.

	 Évről	évre	sokszínű,	támogató	közösség	gyűlik	
össze	nálunk.

	 Kurzusaink	révén	megismerheted	
Magyarország	legnagyobb	vállalatait,	bankjait	
és	az	államigazgatási	szférát	is.

	 Közvetlen,	baráti	kapcsolatot	alakítunk	ki	 
a	tanárokkal.

	 Védnökeink	többek	között:	 
Sólyom	László	volt	köztársasági	elnök,	 
John	Lukács	történész,	 
Maróth	Miklós,	az	MTA	volt	alelnöke,	 
Paczolay	Péter,	az	Alkotmánybíróság	elnöke.

	 Szállásodat	zöldövezetben,	a	Gellért-hegyen	
egy-	vagy	kétágyas	szobákban	biztosítjuk.

Képzéseinkrôl a hallgatók szemével:

	 Nappali	tagozatos	hallgatói	jogviszony

	 Azon	diákok	jelentkezését	várjuk,	akik	az	
alábbi	budapesti	egyetemek	nappali	tagozatos	
hallgatóiként	kívánják	tanulmányaikat	
megkezdeni:	BCE,	BME,	CEU,	ELTE,	 
KRE,	METU,	NKE,	PPKE

Helyszíne:	a	Collegium	épülete

Időpontja:	2012.	augusztus	13–17.

Időtartama:	kb.	30	perc

Részei:	a	megadott	témák	egyikének

kifejtése	előadás	formájában

A	szóbeli	előadás	lehetséges	témái

elérhetőek	a	honlapon:

„Kis létszámú csoportokban, egy-egy témát 

részletesen tanulunk, és szemben az egyetemi  

nagy előadásokkal, itt mindenki kifejtheti 

véleményét, ötleteit.” 
Szűcs	Andrea	Dóra

Nemzetközi	kapcsolatok	szakirány

„A folyamatos társasági élet és a legjobb egyetemek 

oktatói által tartott jó hangulatú, hasznos órák  

és nyelvórák mellett néha arra gondol az ember,  

jó lenne, ha nem csak 24 órából állna a nap!”

Kozma	Viktor
Közgazdaságtan/Business	szakirány

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Mathias Corvinus CollegiuM A FELVÉTELI RÉSZEI

SZÓBELI	ELŐADÁS	ÉS	BESZÉLGETÉS

Helyszíne:	a	Collegium	épülete

Időpontja:	2017.	július	3-8.

Időtartama:	kb.	30	perc

Részei:	a	megadott	témák	egyikének

kifejtése	előadás	formájában

A	szóbeli	előadás	lehetséges	témái	márciustól 

elérhetőek	a	honlapon:	www.mcc.hu

ÍRÁSBELI

Helyszíne:	a	Collegium	épülete

Időpontja:	a	szóbeli	napja

Részei:	intelligencia-	és	szókincsteszt

JELENTKEZÉS:

felveteli@mcc.hu


