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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 (bővebben), mi történik mostanság a Ház körül, illetve a Karon. 
 
 

Kollégiumi Hírek 
 
COVID-19 állandó tájékoztató – a Kollégiumot a járványveszély miatt kiürítették márciusban, így 
továbbra sem mehetünk be pl. havi ülést tartani (on-line ülésezünk immár havi 2 alkalommal) és 
az Alumnis eseményeket is lemondtuk előre láthatólag május végéig.  
Mindez érinti az SCH5x-et, a Jubileumi Csillagtúrát, ill. a félévre tervezett öregtalálkozókat is. 
Bízunk benne, hogy akár nyáron, akár az őszi félévben részben/egészben tudjuk majd pótolni 
ezeket és ismét találkozhatunk Veletek a Házban! 
 
VIK.HK felhívás - A BME-VIK Mérnökinformatikus-képzés Szakbizottsága szeretné felmérni az 
általános véleményt a kar mérnökinformatikus mesterképzéséről. A vélemények egyik 
meghatározó csoportja a már végzett hallgatók gondolatai, meglátásai a képzéssel kapcsolatban. 
Arra kérünk, hogy szánj néhány percet a kérdőívünk kitöltésére. Köszönjük!  
 
 

Kari Hírek 
 

Jubileumi diplomát igénylő volt hallgatóinknak jelezzük, hogy a május 26-ra tervezett átadási 

ünnepség elmarad, az új időpontról időben értesítést küldünk. 

 

PhD Duplex néven ösztöndíjprogramot hirdetett a kar a doktorandusz hallgatóknak, melynek 

köszönhetően az állami 140.000 Ft-os ösztöndíj ugyanekkora kari és tanszéki támogatással egészül 

ki. A cél kettős: motiváció és utánpótlás növelés. Bővebb infók a kari weben találhatók. 

COVIDEA - az NKFIH ötletpályázata a vírus okozta kihívások enyhítésére. Jelentkezési határidő: 
2020. május 4. További infók: https://nkfih.gov.hu/covidea 

 
A karra nem jellemzők a „bent ragadt” diplomák, azonban ha érintett vagy, itt tudsz tájékozódni 

a bejelentett ITM-es nyelvvizsga mentességről: http://www.bme.hu/diplomakibocsatas 

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:  
https://svie.hu/campaign  

 
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 ! 

 
 

https://forms.gle/ascQiSYLFiJZNaSr8
http://www.vik.bme.hu/hir/2557-vik-osztondijprogram-indul-doktoranduszoknak
https://nkfih.gov.hu/covidea
http://www.bme.hu/diplomakibocsatas
http://proprogressio.hu/on-rendelkezik-adojanak-1-rol/ 
https://svie.hu/campaign
https://secondscr-bme.autsoft.hu/public/store
https://www.youtube.com/channel/UCSKGqtDtqvlvc_ADiRdnlLA
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=b311295cd8dab0779ee3f5008&id=1d92b9ebec
https://www.facebook.com/BMEVIK


Program és alkalmazás (új) ajánló – Május (COVID-19) 

 
A hazai COVID-19 intézkedések miatt sajnos MINDEN Kari és Kollégiumi rendezvény ELMARAD. 

 
A Simonyi Károly Szakkollégium 2020. május 1-én rendhagyó Szakmai e-Estet tart, melyről 
bővebb infót az esemény facebook oldalán találtok – szeretettel és büszkén ajánljuk! 
 
Tippelj! Társasjáték a Simonyi Károly Szakkollégium ajánlásával a karantén idejére; mert játszani 
mókás, játszani jó, az ötlet pedig szuper, köszönjük a lehetőséget, hogy megoszthatjuk! 
 
#elviszem – a javarészt volt VIK-esekből álló „elviszem” csapata egy chatbottal azon dolgozik, 
hogy az önkénteseket minél egyszerűbben össze tudja hozni azokkal, akiknek a járványhelyzet 
miatt segítségre van szükségük. Az ötlet a „Hack the Crisis Hungary” hackatlon alkalmával 
született, aktuális kampányukban a hétvégi „Anyák Napjára” készülnek segíteni – köszönjük! 

 
 
Schönherzes Videó Rovat (új) 
 
Ahogy az első online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítjük hírlevelünket (nem csak) a 
karantén idejére – szeretnénk kérni, hogy jelezzetek vissza Nekünk, sőt ajánljatok videókat is a 
következő szám(ok)ba pl. az alumni@sch.bme.hu címünkre / a facebookra küldött linkekkel! 
 
Az otthon töltött napokra egy kollégiumi közösségi életről szóló kis videóval szeretnénk 
kedveskedni Nektek: https://bsstudio.hu/video/2014-kollegiumi-kozossegi-elet 
 
Csillagtúra idén áprilisban elmaradt ugyan, de egy régi videóval szeretnénk a hangulatot 
feleleveníteni a jubileumi évek jegyében: https://bsstudio.hu/video/csillagtura-2010 

 
 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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