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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 
 
Kollégiumi Bizottság (SVIE Elnökség / KHB) választás 2019 – a héten elkezdődött a jelölési időszak, 
a szavazás március 17-ével zárul, a Kollégiumi Fórum (KGY) pedig március 28-án esedékes. 
 

Bővebb infók a választás menetéről és időpontjairól a KB weboldalán és a facebookon. 
 
Ügyvezető váltás – jelenlegi ügyveztetőnk mandátuma hamarosan lejár, így aktívan keressük 
utódját a jelenlegi kollégisták közt. Ahhoz, hogy pl. a kollégiumban minden gördülékenyen 
menjen (ülések, raktárak, kulcsok, termek, események, levlisták stb.) a KB jóváhagyásával 
évente meghírdetésre-, majd betöltésre kerül a pozíció. A(z) (megbízott) elnökkel együtt így  
a fiatalok és öregek közösen alkotják és irányítják a Schönherz Alumni mindenkori Vezetőségét.   
 

Kari Hírek 
 
Elérhetők a múlt heti BME-VIK Diplomaosztó ünnepség képei a SPOT jóvoltából – gratulálunk a 
végzetteknek és ezúton is köszöntjük őket sorainkban! 
 
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 – március 
 
Dezső Buli - Várunk mindenkit a 2019 tavaszi MAGYAROS DISZNÓTOROS ESTEBÉDÜNKRE! 
 

Tér/idő: Schönherz Földszinti Nagyterem (FNT), 2019.03.04. hétfő, kapunyitás: 20:00 
 

További részletek és esemény a facebookon ! 
 
Táncos bulikkal vár mindenkit a Parkett Klub a tavaszi félévben is a Schönherzben: 
 

* március 05. kedd -  Élőzenés Magyar Táncház, kapunyitás 20:30 
* március 26. kedd  - Salsa Party, kapunyitás 19:30     
 

További részletek, események a facebookon ! 
 
Szakmai meetup-ok:  
 

- Mesterséges intelligencia: Watson és társai, kognitív gépek kora  
 

Tér/idő: BME V1 C, 2019.03.07., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon. 
 

- Önvezető autók vezérlési stratégiái 
 

Tér/idő: BME V1 C, 2019.03.28., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon. 
 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

  Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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