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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. 
 

BUÉK 
 

2019 decemberi hírlevelünket olvashatjátok most és bár már 2020-at írunk, eme számot idén is, 
(immár) hagyományosan évösszegző kiadásnak terveztük az Ünnepek elmúltával számotokra. 
     Íme egy kis összefoglaló felvillantva a 2019-es év főbb eseményeit, eredményeit:  
 

Január: 2. éve küldünk közös kari és kollégiumi híreket Nektek 
 

Február: lezajlott a téli kari diplomaosztó és a RobonAUT verseny 
 

Március: lezajlott a tavaszi Dezső Buli, új KB alakult a Házban, akik bizalmat szavaztak az új 
ügyvezetőnknek, hogy folytatódhasson a közös munka 
 

Április: megtartotta első ülését az új ügyvezetés, illetve lezajlott a Lányok Napja karunkon 
 

Május: lezajlott a kari jubileumi diplomák átadása, illetve VIP öregtalálkozót szerveztünk az (SKA) 
Alapítvány alapítójának, egykori Igazgatóhelyettesünknek 
 

Június: a tavalyik VET125 jubileumi programsorozat sikerét követően a tanszék évenkénti 
öregtalálkozót szervezett hagyományteremtő szándékkal 
 

Július: lezajlott a nyári diplomaosztó és ismét újabb fejezetéhez érkezett az együttműködésünk a kari 
Alumnival – közös facebookos végzős tájékoztatást indítottunk a Bázissal és az Iskolaszövetkezettel 
 

Augusztus: beiktatták az új dékánt karunkon, a gólyatábori megjelenés helyett vezetőségi workshopot 
és tábort tartottunk, továbbá a vártúra utáni sörözést ismét szerveztünk immár hagyományosan 
 

Szeptember: QPA csapatot szerveztünk, illetve lezajlott a kutatók éjszakája is Egyetemünkön 
 

Október: 1 éve indult a kari YouTube csatorna, illetve 1. alkalommal került megrendezésre a Gólyabál 
a K épületben a kar támogatásával, a VBK-val közösen 
 

November: lezajlott az őszi Dezső buli, melyen kihelyzetett vezetőségi ülést is tartottunk, valamint a 
november végi kari nyílt nap is megrendezésre került 
 

December: Mikulás napján pályára állt és azóta is hibátlanul, üzemszerűen működik a SMOG-P, a világ 
első és legkisebb zsebműholdja, mely karunkon készült – újévi üdvözlete ide kattintva fogható  
 

Ami 2020-at illeti, várhatóan a jelenlegi ügyvezetővel folytatjuk tovább a munkát, valamint ismét 
megszervezzük az éves kollégiumi találkozót (SCH58). A 2019/20-as tanévben ünnepli a Kar a 70. 
születésnapját (VIK70), mely jubileumi év számos további együttműködést hozhat számunkra és 
számotokra, melyről folyamatosan hírt adunk Nektek. Ezúton is sikeres és boldog új évet kívánunk!   
 

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 
 

Szakmai havi meetup – Mesterséges intelligencia x Kiterjesztett valóság 

Tér/idő: BME V1 C, 2020.01.16., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon. 
 

Educatio kiállítás -  2020. január 9-11. Hungexpo A csarnok, BME-VIK stand 

Diplomaosztó ünnepség - 2020. február 21. 10.00 és 12.00 K épület aula (részletek később) 
 

http://gnd.bme.hu:3443/#amateur
https://secondscr-bme.autsoft.hu/public/store
https://www.youtube.com/channel/UCSKGqtDtqvlvc_ADiRdnlLA
https://www.facebook.com/BMEVIK
https://www.facebook.com/events/761180661061381/


Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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