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Schönherz és BME-VIK Alumni Hírlevél
Kedves Barátunk!
A Schönherz és a BME-VIK Alumni közös hírlevelét olvasod, amelyben szeretnénk aktuális
információkkal szolgálni arról, mi történik mostanság a Ház körül, illetve a Karon.

Kollégiumi Hírek
Bár az egyetemen most épp vizsgaidőszak van, ami azért lassan véget ér, az Alumni éve máris
elkezdődött. Múlt hét szombaton tartotta éves öregtalálkozóját újra a Házban a ’83-as évfolyam,
akiket azzal leptünk meg, hogy biztosítottuk Nekik a tavalyi év során megtalált, majd pedig
megőrzött tablójukat – sok hasonlóan vidám és létszámban is bővelkedő találkozót kívánunk!
Előző számunkban jeleztük, hogy a múlt évi végi PPP10 esemény miatt idén kisebb hangsúllyal és
a szokásosnál később fogjuk megszervezni az éves kollégiumi találkozót. Időközben egy másik
évfolyam kérésére lefoglaltuk a földszinti nagytermet, így közhírré tétetik, hogy az SCH57
találkozó időpontja is: 2019.március 29 (péntek) lesz. Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését,
akik a tavaszi félévben találkozót terveznek, hiszen immár a tér/idő adott, immár rajtatok a sor!
Évek óta figyelemmel követjük a ballagó évfolyamok hagyományos búcsúját a Kollégiumtól és
társaiktól, mely egyre nagyobb népszerűségnek örvend nagy örömünkre. Idén tervezzük, hogy
aktívan is segítjük az aktuális évfolyamot, hogy kellő időben a megfelelő infókhoz jussanak,
illetve újra tudjuk közös erővel éleszteni a Gyűrűavató Szakestélyt is. Amennyiben újra részt
vennél eme eseményen, netán gyűrűt is avatnál, figyeld a feljeményeket a facebookunkon.

Kari Hírek
BME VIK - a legjobbak választása! Február 15-ig lehet jelentkezni a felvi.hu oldalon a 2019.
szeptemberében induló alap-és mesterképzésekre.
VIK Diplomaosztó ünnepség beosztás a 2018/19-es tanév 1. félévében végzettek részére
K épület aula, 2019. február 22. péntek 10.00 villamosmérnökök és egészségügyi mérnökök
részére, 12.00 mérnökinformatikusok és gazdaságinformatikusok részére.
Jubileumi diplomák igénylése: 2019. március 14-ig várjuk az 50-60-65 -70 éve végzettektől a
jubileumi diploma iránti igényeket, bővebb információ: vik.bme.hu/alumni
Naprakész információk és események a kar életéből - töltsd le a VIK Start mobilalkalmazást,
kattints a VIK Youtube csatornájára, vagy látogass el a kari facebook oldalra is !

Programajánló – Február
Szakmai havi meetup – Devops,szolgáltatásmenedzsment,ügyfélkiszolgálás Atlassian módra
Tér/idő: BME V1 C, 2019.02.07., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon.
RobonAUT - kicsiket és nagyokat egyaránt várunk az év első intelligens autóversenyére!
Tér/Idő: BME Q épület aula, 2019. február 9., bővebb infók: http://robonaut.aut.bme.hu/
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal
Írj Nekünk !

AlumniWeb | LinkedIn | Facebook

Leiratkozás a hírlevélről

Copyright © 2019 Schönherz és BME-VIK Alumni, Minden jog fenntartva.

