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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, Események 
 
Révétlenítés 2019 – örömteli számunkra, hogy az idei végzős évfolyam úgy döntött, megosztja 
velünk az eseményen készült képeit, hogy elődeik is láthassák: jó kezekben van A nemes 
szerszám. Természetesen a művelet után a Fekete „Taknyos” Holló látogatása sem maradt ki. 
 

Már előre jelezzük, hogy a tavalyi esemény sikerén idén is ’Alumi sörözést’ szervezünk majd a 
Hollóba, melynek időpontjáról a nyár során értesülhettek a hírlevélből és a facebook oldalunkon. 

 

Kari Hírek és Programajánló 
 
2019. június 25-én ünnepi ülést tartott a VIK Kari Tanácsa, melyen Józsa János rektor dékáni 
megbízó levelet adott át Charaf Hassan egyetemi tanár, az Automatizálási és Alkalmazott 
Informatikai Tanszék vezetője részére, aki 2019. augusztus 1-től látja el a dékáni teendőket 4 
éves időtartamra.   
 

A rektor köszönetét fejezte ki Jakab László dékánnak, akinek megbízása július 31-én jár 
le. Tevesz Gábor 11 éves oktatási dékánhelyettesi tevékenysége elismeréseként Pro Juventute 
Universitatis kitüntetésben részesült.  
 
Az új dékáni ciklusban az oktatási dékánhelyettesi teendőket Sujbert László ( MIT) , a tudományos 
dékánhelyettesit pedig Horváth Gábor (HIT) látja el.  
 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar – 2018/19 tavaszi félévi - Diplomaosztó Ünnepség 

Időpont és helyszín: 2019.07.19. (péntek), K épület Aula (pontosabb időbeosztás a kari honlapon) 

Gyerekegyetem 2019 – idén is megnyitja kapuit a BME általános iskolásoknak szóló nyári tábora, 
ahol a résztvevők július első két hetében bepillantást nyerhetnek az egyetemi életbe, különleges 
előadásokon vehetnek részt igazi nagy előadótermekben, kisebb csoportokban pedig észbontó 
kísérleteket végezhettek, új, esetleg eddig csak a filmekben látott jelenségekkel találkozhatnak. 

További infók és jelentkezés: http://gyerekegyetem.bme.hu/jelentkezes/ 

 

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 ! 
 

Minden kedves Tagunknak napsütésben gazdag, pihenésben bővelkedő, vidám nyarat kívánunk ! 

 
Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

  Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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