Schönherz Alumni Hírlevél - 2018. július 13.

Schönherz Alumni Hírlevél
Kedves Barátunk!
A Schönherz Alumni hírlevelét olvasod, amelyben szeretnénk aktuális információkkal szolgálni arról, mi
történik mostanság a Ház körül.

GDPR
Bizonyára értesültetek róla, hogy május 25-e óta hatályos az EU új általános adatvédelmi rendelete,
melynek értelmében aki pl. egy sorral sem szeretné tovább olvasni hírlevelünket, sőt kifejezetten le
szeretne iratkozni róla, az itt és most (vagy akár a jövőben is) megteheti az alábbi linkre kattintva:

Leiratkozás a hírlevélről
A többieknek köszönjük a bizalmat és további hasznos tájékozódást kívánunk a későbbiekben is nekik!

KB Hírek
Talán még emlékszünk rá, hogy a kollégium mellett található egy park, amelyen anno nap mint nap
többször átmentünk, amikor pl. az egyetemre tartottunk. Mivel a parkot manapság nem igazán tartja
karban senki, így arra gondoltak a fiatalok, hogy fel lehetne újítani, és a környéken lakóknak egy szép,
gondozott, kikapcsolódásra alkalmas zöld területet alakíthatnánk ki.
Ehhez készítettek egy előzetes, kb. méretarányos látványtervet, és erről szeretnék az alábbi form
kitöltésével kikérni a ti véleményeteket is - köszönjük szépen a kollégisták nevében is, ha kitöltitek:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScxjz73eB3k0qyXof…/viewform

Kari Hírek
2018-ban újraindul a BME VMS (Venture Mentoring Service – Vállalkozó Mentorálási Szolgálat) program,
melynek keretében a Műegyetemhez kötődő vállalkozók ingyenesen juthatnak szakértő és objektív
segítséghez mentorálás formájában.
A program célja, hogy a már bizonyított vállalkozás mentorálási rendszerrel jelentősen hozzájáruljunk
a BME közösségén belül a vállalkozói szemlélet és tudás terjesztéséhez, az egyetem és végzettjeinek
szellemi kapacitásaira épülő vállalkozások sikeréhez.
További információk a kari honlapon és a VMS facebook oldalán találhatók.
Naprakész információk és események a kar életéből - töltsd le a VIK Start mobilalkalmazást, vagy
látogass el a kari facebook oldalra is: https://www.facebook.com/BMEVIK

Programajánló
Villamosmérnöki és Informatikai Kar – 2017/18 tavaszi félév Diplomaosztó Ünnepség
Időpont és helyszín: 2018.07.20. K épület Aula (pontosabb időbeosztás a kari honlapon)
5G (szakmai) meetup : Új generációs mobilhálózatok
A szervezők szeretettel várják az aktuális téma iránt érdeklődőket a nyári szünet előtt!
Tér/idő: BME V1 C, 2018.07.04. Kezdés: 18:30-kor, további infók és jelentkezés a facebookon.
Baráti üdvözlettel,
Schönherz Alumni Vezetőség

Írj Nekünk !
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