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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 és tavaszi féléves kiemelt programok
Start - bár az egyetemen most még épp vizsgaidőszak van, az Alumni éve máris elkezdődött.
Megtartottuk a hagyományos évindító ülésünket a KB-sokkal és készülünk a jövő heti EMT-re.
Múlt hét szombaton tartotta éves öregtalálkozóját a Házban a ’83-as évfolyam, akiknek
biztosítottuk a közelmútban megtalált, majd pedig raktárunkban megőrzött tablójukat – sok
hasonlóan vidám és létszámban is bővelkedő találkozót kívánunk mindenkinek az év során!
Ha ti is öregtalálkozó/évfolyamtalálkozó szervezését fontolgatjátok, írjatok nekünk&segítünk.
Bővebb infók és hasznos tudnivalók: http://alumni.sch.bme.hu/oregrendezveny.html
Felhívás – ahogy a facebook oldalunkon is jeleztük, szeretnénk segíteni a rákos beteg Vörös
Zolinak, alias Gorcsevnek, az SCH302 egykori lakojának, hogy fedezni tudja a speciális külföldi
kezelésének költségeit. Az induló összeg összegyűlt időben, azonban a kezelése csúszik, ezért aki
csak most értesül erről és segítene, még megteheti – bővebb infók a linkre kattitva érhetők el.
SCH58 - Kollégiumi Találkozó – még nincs meg a pontos dátum, ám úgy tűnik, hogy a VIK70
jegyében egy egész napos KÖZÖS esemény keretében fog megrendezésre kerülni - további
részletek a követlező hírlevelekben.
CST50 – az alapítóktól tudjuk, hogy az idei lesz az 50. Csillagtúra, melyre április 25-én (szombat)
kerül majd sor. A szervezés elkezdődött, ha volna ötletetek, ne habozzatok, írjátok meg nekünk!
Vár Klub & Új Vár Klub rendezői öregtalálkozó - save the date & place: 2020 május 16.
(szombat) SCH-FNT - további részletek a februári hírlevélben.

Kari Hírek
Együttműködési megállapodást kötött a BME, a VIK és a Schönherz Iskolaszövetkezet az
üzemmérnök-informatikus BProf képzés kooperatív szakaszának szervezéséről.
Az aláírásra a 20. Educatio kiállítás megnyitóján került sor 2020. január 9-én.
A hivatalos közlemény az alábbi linkre kattintva olvasható.
Mesterképzésben is első - keresztféléves képzésben februárban 424 hallgató kezdi meg MSc
tanulmányait a karon, ez a BME új hallgatóinak 40%-a! A teljes cikk itt olvasható.
BME VIK - a legjobbak választása! Február 15-ig lehet jelentkezni a felvi.hu oldalon a
2020 szeptemberében induló alap-és mesterképzésekre.
VIK Diplomaosztó ünnepség a 2019/20-as tanév 1. félévében végzettek részére. K épület aula,
2020. február 21. péntek: 10.00 villamosmérnökök és egészségügyi mérnökök részére, 12.00
mérnökinformatikusok és gazdaságinformatikusok részére.
Jubileumi diplomák igénylése: 2020. március 13-ig várjuk az 50-60-65 -70 éve végzettektől a
jubileumi diploma iránti igényeket, bővebb információ: vik.bme.hu/alumni
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 – Február, Március
Szakmai havi meetup – Mikor költözik a robot a nappaliba?
Tér/idő: BME V1 C, 2020.02.13., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon.
XI. RobonAUT - kicsiket és nagyokat egyaránt várunk az év első intelligens autóversenyére!
Tér/Idő: BME Q épület aula, 2020. február 15., bővebb infók: http://robonaut.aut.bme.hu/
Dezső Buli - Várunk mindenkit a 2020 tavaszi MAGYAROS DISZNÓTOROS ESTEBÉDÜNKRE!
Tér/idő: Schönherz Földszinti Nagyterem (FNT), 2020.03.02. hétfő, kapunyitás: 20:00
További részletek és esemény (hamarosan) a facebookon !
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal

Írj Nekünk !
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