A Mathias Corvinus Collegium tevékenysége
Magyarország legnagyobb multidiszciplináris, tehetséggondozó Collegiuma vagyunk, ahol
párhuzamosan több egyetem diákjai laknak és tanulnak együtt. Saját szakmai programunk
kidolgozásával magas szintű, minőségi képzést nyújtunk, segítjük a kiemelt képességű
hallgatókat közéleti szerepvállalásukban. A fiatalok nálunk készülnek fel értelmiségi
feladatokra, hogy társadalmi problémákra érzékeny, az Európai Unió és Magyarország iránt
elkötelezett, szakmailag igényes felnőttekké váljanak.
1. Egyetemre felkészítő Középiskolás Programunk
Az országban egyedülálló módon ingyenes internetes képzést, egyre inkább e-learning
lehetőséget kínálunk olyan fiatal tehetségek számára, akik az átlagnál olvasottabbak,
tájékozottabbak és érdeklődnek a társadalomtudományok és a közélet iránt. Jelenleg 80
középiskola 350 középiskolás diákja tanul nálunk 2 évfolyamon, 4 tematikus félévben.
Modern kori történelmet, nemzetközi kapcsolatokat, társadalmi tanulmányokat és
közgazdaságtant tanulnak. Ezek a témakörök a középiskolás alaptantervben nem, vagy
megítélésünk szerint nem megfelelően szerepelnek. Félévente 4 szombati előadást is
szervezünk különféle témákban, amelyek után kisebb csoportokban, vitakörökben, szakmai
felügyelet mellett fejthetik ki véleményüket a diákok.
2. Egyetemi programunk
Az alapozó évet két év szakirányos képzés követi Jog, Közgazdaságtan,
Média/kommunikáció, Nemzetközi kapcsolatok, és Modernkori történelem szakokon.
Vezetőképző Programunkban neves magyar gyakorló szaktekintélyek előadásai mellett a
világ legjobb egyetemeiről érkező professzorok tartanak évről-évre gyakorlatorientált
órákat. Diákjaink az alábbi területeken fejlesztik ismereteiket: Management Science, Public
Management, Global Management, Enterpreneurship.
Kiemelten támogatjuk önálló ötleteik megvalósítását. Ennek az elvnek a szellemében az
elmúlt időszakban diákjaink az alábbi projektekben vettek részt tanulmányaik mellett:
 A Játék, Mely Valóra Válik - küldetése, hogy támogassa a hazai, állami gondozás alatt
álló gyermekeket
 Angol színdarab - Mousetrap
 Bonus Intra Történelemverseny megszervezése középiskolások számára
 Elbeszélt történelem projekt - célja a múlt rendszer megismerése és megismertetése
valamint az átélők történeteinek felkutatása és publikálása
 Kultúrblog – célja a minőségi kultúrafogyasztás iránti természetes igény kialakítása
 3H (Hajléktalanok a Hajléktalanokért Hét) - a hajléktalanok integrációjáért,
társadalmi elfogadottságukért folytatnak küzdelmet a diákok
 Summer Academy – 2012 augusztusában nyári egyetem szervezése
„Energiapolitika” témakörben
Collegiumunk legfőbb értékei a hosszútávú, gyakorlatorientált, fenntartható fejlesztés
megvalósítása az oktatásban, nevelésben. A tudatos szemléletformáláson felül törekszünk
arra, hogy minden körülmény járuljon hozzá a diákok és a Collegium jövőjének
biztosításához. Közösségünk erőssége a kapcsolatháló, a volt és jelenlegi diákok és tanárok
közötti összetartás, egymás kölcsönös segítése, közös erőforrások kiaknázása.
Karriercentrumunkon és a hallgatóinkra való személyes odafigyelésen keresztül igyekszünk
minden lehetőséget megteremteni, hogy érdeklődési körüknek megfelelő munkahelyet
találjanak.
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