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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 
 
Alumni – Old Boys Qpacsapat - Benéznél újra a Schönherz Qpára, de kihalóban van régi csapatod? 
Vagy már kihalt, de mégis lenne kedved eljönni a Qpára akár csak egy két programra benézni? 
Csatlakozhatsz idén is az Alumni Old Boys Qpacsapathoz! Nem baj ha régen végeztél, nem ismersz 
már senkit a koliban, nincs karszalagod, így velünk újra jöhetsz a Qpára. Régi csapattársaidnak is 
szólj, hátha az alkalom újra összehoz titeket. Csatlakozhattok kis társasággal is, de ha egyedül 
jössz, itt akkor sem leszel egyedül mint öreg schönherzes. Jelentkezni ezen a formon tudsz.   
A Megnyitó és Mátrix most vasárnap este lesz! 
 

További hírek és események a facebookon és a qpaweben – QPÁzzatok, csá.  
 
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 
 
Gábor Dénes-díj – a NOVOFER Alapítvány idén is meghirdeti a Gábor Dénes-díj felterjesztési 
felhívását. A Díj, melyet évente általában heten nyerhetnek el, az innovációs folyamatban alkotó 
módon résztvevő, a határainkon belül vagy kívül élő, kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési 
tevékenységet folytató magyar szakemberek fokozott erkölcsi elismerését szolgálja. 
 
A felterjesztéssel kapcsolatos részletes tudnivalók (tájékoztató, felhívás, adatlap) 
a http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ címről letölthetők. 
 
VIK after by BSS - 6 ex VIK-es, 6 karrier, 6 inspiráló beszélgetés. 
 

Hónapok óta dolgozunk egy új műsoron, amely bemutatja mit tudsz kihozni a BME-VIK-es 
tanulmányaidból. 6 sikeres volt hallgatóval beszélgettünk az egyetemi évekről, a schönherzes 
közösségről, a karrierlehetőségekről és a szakma kihívásairól, melyek előzetesét a BSS facebook 
oldalán tettük közzé. Szeptember 25-étől pedig elérhetők a teljes beszélgetések, interjúk 
bsstudio.hu/vikafter oldalon. 
 
Kutatók éjszakáka a Műegytemen 
 
Számos izgalmas, látványos előadással, szakmai bemutatóval és kísérlettel készülnek a szervezők 
a tudomány újdonságai, valamint a kutatói életpálya iránt érdeklődők számára a BME-n 15. 
alkalommal megrendezett Kutatók Éjszakáján 2019. szeptember 27-28-án. 
 

Az országos eseménysorozat továbbra is ingyenes, ugyanakkor néhány bemutató látogatása 
előzetes regisztrációhoz kötött. Így lesz ez a Műegyetemen is, ezért érdemes mielőbb tájékozódni 
a programokról pl. a kari honlapon. 
 
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! 

 

https://goo.gl/forms/wHZkYoNvRMLJbhzp1
https://www.facebook.com/pg/schonherz.qpa/events/
https://qpa.sch.bme.hu/
http://alumni.sch.bme.hu/oregrendezveny.html
http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ 
https://www.facebook.com/bsstudio/
https://www.facebook.com/bsstudio/
https://bsstudio.hu/vikafter
http://www.vik.bme.hu/hir/2450-kutatok-ejszakaja-2019
https://secondscr-bme.autsoft.hu/public/store
https://www.youtube.com/channel/UCSKGqtDtqvlvc_ADiRdnlLA
https://www.facebook.com/BMEVIK


 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 
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