
Védnökünk, támogatóink:

A program fôvédnöke:
Balog Zoltán, miniszterelnöki biztos,
korábban az emberi erôforrások minisztere

A Roma Tehetség Program egyetemistáknak szóló programjáról 
bôvebben a honlapunkon (www.mcc.hu) tájékozódhatsz.

Ha kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal!

MCC Roma Tehetség Program egyetemistáknak:
Zsidi Zsófia
programkoordinátor
web: www.mcc.hu
Tel: +36 30 160 9771
e-mail: zsidi.zsofia@mcc.hu

egyetemi
program

MCC Roma Tehetség Program 



Kiket várunk?

•		Érettségivel rendelkezel, egyetemre jársz, vagy már diplomát 
szereztél, és folytatnád tanulmányaidat?

•		Szívesen továbbtanulnál akár külföldi felsôoktatási intézményben?
•		Terveid között szerepel a nyelvvizsga megszerzése?
•		Szeretnél egy támogató és inspiráló közösség tagja lenni?
•		Fejlesztenéd írásbeli és szóbeli képességeid?
Akkor gyere, és tanulj ingyenes programunkban!
Az MCC RTP tehetséges roma egyetemista fiatalok jelentkezését 
várja az ország egész területérôl.

A képzés elemei:

•		Íráskészség-fejlesztés
•		Prezentációs és retorikai készségek formálása
•		Tanulásmódszertani, idôgazdálkodási stratégiák megismertetése
•		Érveléstechnika, vitakultúra fejlesztése
•		Szemléletformálás a pénzügyi tudatosság terén
•		Lakóhelyre szervezett idegen nyelvi képzés

Miért érdemes velünk tartanod?

•		Kis létszámú csoportjainkkal egyéni fejlôdési  
lehetôséget biztosítunk

•		Lakóhelyedre szervezett INGYENES nyelvi képzésben  
vehetsz részt

•		Új barátokra, egy összetartó közösségre tehetsz szert
•		Budapesti hétvégi képzési napjainkon elismert hazai  

és nemzetközi szakemberektôl tanulhatsz
•		Támogatunk a jövôképed kialakításában
•		Mindezt térítésmentesen!

Jelentkezés

Az MCC Roma Tehetség Program egyetemi programjára  
az online jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni,  
amelyet a weboldalunkon (www.mcc.hu) érhetsz el.

A jelentkezési határidô: 

2019. szeptember 1. vasárnap 23:59
A felvételivel kapcsolatos felmerülô kérdéseket  
a felveteli@mcc.hu címre várjuk.

„

„

Az MCC Roma Tehetség Program 
a résztvevôk szemével

Amit a Mathias Corvinus Collegium biztosít nekünk  
a Roma Tehetség Program keretein belül, az tényleg 
minden várakozásomat felülmúlja. Jól döntöttem, ami-
kor jelentkeztem a programba. Az MCC-ben a legelsô 
benyomás, ami ért (és ér minden képzési napon) az, hogy 
itt mindenki nagyon jó abban, amit csinál. A program ko-
ordinátorainak felkészültsége és hozzáállása példaértékû, 
mindamellett emberségbôl is jelest érdemelnek. 

Gáspár Alex

„
„

A tanáraink nagy tudásúak és lelkesek voltak, szakmailag 
nagyon meg vagyok elégedve. Jól alkalmazkodtak igénye-
inkhez, és tudásunk szintjének megfelelô feladatokat ad-
tak, néhol játékos, néhol komolyabb formában. Az elmúlt 
idôszak alatt tanáraim az egyetemen is észrevették írásbe-
li javulásomat, ez örömöt szerzett nekem.

Kelemen Gábor


