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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
Vártúra és Sörözés – jövő héten - A tavalyi rendhagyó kezdeményezésünket követően a
Lovagrenddel közösen idén is „Vártúrára” hívjuk kedves nosztalgiázni vágyó tagjainkat akár
családjukkal, barátaikkal együtt, hogy pl. így elevenítsék fel újra a Vári diákéveket.
Az eseményre 2019.09.05-én, csütörtökön kerül sor a Gólyahét keretében, a tervek szerint 13:00
és 20:00 között. Az útvonal a Schönherztől indul, majd a Petőfi hídon át a méltán híres Közgáz
Egyetemet érintve a Váci utcán át jut el az Erzsébet hídon vissza Budára, majd sorra veszi a
hagyományos vári helyszíneket, mint pl. a Hadik szobor, vagy a vári kollégium épülete.
A tavalyi after esemény sikerét követően a vártúra után ismét megpihenhetünk az Alumnis
érdeklődőkkel A Fekete Holló-ban, hiszen terveink közt szerepel, hogy ismét elfoglaljuk a
teraszukat – ehhez érdemes időben érkezni és figyelni a facebook oldalunkat az eseményhez.
Őszi öregtalálkozók – szeretnénk jelezni, hogy aki ilyesmit fontolgat, ismét lesz rá lehetősége,
hogy az évfolyamát, szintjét, körét stb. a Házba hozza az Alumni jóvoltából a KB támogatásával.
A részletek miatt keressétek fel webünket és T-1 hónapnál írjatok nekünk mindenképp!

Kari Hírek, Események
2019. augusztus 1-től Charaf Hassan tanszékvezető egyetemi tanár látja el a kar dékáni teendőit.
Az IT Business és a Computerworld vele készült interjúi elérhetők a linkekre kattintva.
Megjelent a diplomás pályakövetési rendszer 2016-ban végzett hallgatókkal kapcsolatos
elemzése, mely szerint a VIK diplomásai a legjobban fizetettek közé tartoznak.
A 2019. szeptember 9-12. között tartandó ITU konferencia szeptember 12-i Internet Generation
Day programját egyetemi hallgatók ingyen látogathatják. A rendezvényen a kar oktatói is
előadásokat tartanak, további részletek a linkre kattintva érhetők el.
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 – szeptember/október
Szakmai meetup
- Járművek kooperációja – Hogyan? Előadó: Takács András öregdiákunk
Tér/idő: BME V1 C, 2019.09.12. (csütörtök) 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon.
Kutatók Éjszakája – SAVE the DATE - 2019.09.27. péntek
Bővebb infókért kattints ide – végleges program szeptember 10-én, regisztráció 09.12-től
A Schönherz Qpa ezévi programja
09.21. Szombat: Nevezőtúra

09.29. Vasárnap: Megnyitó, Mátrix & Meglepetés
09.30. Hétfő: Vidéki nap (dékáni szünet)
10.01. Kedd: Városi nap (dékáni szünet)
10.02. Szerda: Bosch nap
10.03. Csütörtök: Schönherz nap
10.04. Péntek: Szakmai nap
10.05. Szombat: Hajtás, Eredményhirdetés, 100-as sörváltó
Bővebb infók a qpaweben és a facebookon hamarosan !
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal
Írj Nekünk !
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