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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
COVID-19 tájékoztató – a Kollégiumot a járványveszély miatt kiürítették márciusban, így jelenleg
mi sem mehetünk be pl. havi ülést tartani (on-line ülésezünk majd) és az Alumnis eseményeket is
lemondtuk előre láthatólag május végéig. Mindez érinti az SCH5x-et, a Jubileumi Csillagtúrákat,
vagy a félévre tervezett öregtalálkozókat is. Bízunk benne, hogy akár nyáron, akár az őszi
félévben részben/egészben tudjuk majd pótolni ezeket és ismét találkozatunk Veletek a Házban!
SVIE KGY, KB tájékoztató – Igyekszünk mi is óvni egymás egészségét, így a (2020.03.26-ára)
meghírdetett Tisztújító Küldöttgyűlésünket meghatározatlan időre elhalasztjuk, továbbá minden,
az Egyesület által támogatott rendezvényünket lemondjuk. A veszélyhelyzet megszűnését
követően ki fogjuk hirdetni az új időpontot, addig is vigyázzatok egészségetekre, és ha tehetitek
maradjatok otthon.

Kari Hírek
Távoktatás a BME-n - Március 23-tól távoktatásban vesz részt a kar közel 5000 hallgatója,
március 20-án több mint 2500 hallgató csatlakozott a Teams-ben szervezett teszt előadáshoz.
Az előadás felvétele és a kar korona info oldala elérhető a linkre kattintva.
Jubileumi diplomát igénylő volt hallgatóink e-mail-ben kapnak értesítést kérelmük
beérkezéséről; további naprakész infókért kérjük figyeljék hírlevelünket és a kari alumni oldalt!
Lányok Napja - a 2020. április 23-ra tervezett rendezvény elmarad.
Közeleg az adóbevallás, ha még nem döntöttél kinek adnád idén az 1%-od, most besegítünk:
- Felajánlhatod az adód 1%-a a BME és a VIK hallgatóit ösztöndíjakkal támogató Pro
Progressio alapítványnak, mely a BME gyerekegyetem egyik szervezője is:
http://proprogressio.hu/on-rendelkezik-adojanak-1-rol/
- Szeretettel várja az adód 1%-át a BME VIK és a Schönherz közéletét, szakmai fejlődését
támogató Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete (SVIE) is, melyről
bővebb információk, az Egyesület bemutatása, valamint az általa támogatott projektek
közül néhány szemelvény elérhető az alábbi linken keresztül: http://svie.hu/
Naprakész információk és események a kar életéből - töltsd le a VIK Start mobilalkalmazást,
kattints a VIK Youtube csatornájára, iratkozz fel az új VIK Weekly hírlevélre, vagy látogass el a
kari facebook oldalra is !

Programajánló – Április, Május
A hazai COVID-19 intézkedések miatt MINDEN Kari és Kollégiumi rendezvény ELMARAD.
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal

Írj Nekünk !

AlumniWeb | LinkedIn | Facebook

Leiratkozás a hírlevélről

Copyright © 2020 Schönherz és BME-VIK Alumni, Minden jog fenntartva.

