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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
Nyílt Nap - A nyár a táborok időszaka a Házban, közben pedig lázasan készülnek a Seniorok a
gólyák fogadására, a KB-sok pedig lehetőséget nyújtanak nekik és szüleiknek, hogy meglátogassák
a Kollégiumot a 2015 óta hagyományosan megrendezésre kerülő kollégiumi nyílt napon.
További információk és jelentkezés a kedves érintetteknek: https://sch.bme.hu/nyiltnap
Vártúra és Sörözés – SAVE the DATE : 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.

Kari Hírek és Programajánló
Gólyahírek - Alapképzésben 1207 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben a BME VIKen, felvételi pontszámuk és átlagpontszámuk szakterületükön országosan a legmagasabb.
Ez a létszám a BME gólyáinak 33%-a! Mérnökinformatikus szakon a felvételi pontszám 402 pont, az
átlagpontszám 440,9, villamosmérnöki szakon 350/419,59, üzemmérnök-informatikus szakon
330/372,3. A BME alapképzésre felvett hallgatóinak átlagpontszáma 418,8 pont. Gratulálunk!
http://www.bme.hu/hirek/20190724/A_Muegyetem_sok_szeretettel_koszonti_uj_hallgatoit
Diplomaosztó képek - 2019. július 19-én vették át diplomájukat a 2018/19-es tanévben végzett
hallgatók, a SPOT képei: https://spot.sch.bme.hu/photo/2019/20190719_diplomaoszto/
Új kari vezetés - Jakab László dékán, Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettes és Bíró József
tudományos dékánhelyettes mandátumának lejártával 2019. augusztus 1-től új kari vezetés kezdi
meg munkáját. A VIK négy évre kinevezett új dékánja Charaf Hassan tanszékvezető egyetemi
tanár (VIK AUT), oktatási dékánhelyettes Sujbert László egyetemi docens (VIK MIT), tudományos
dékánhelyettes Horváth Gábor egyetemi docens (VIK HIT).
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 !
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal
Írj Nekünk !
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