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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.
Nyáron 1 online és 1 offline (sörözős) alkalmat tartunk a XI. kerületben az újra nyitásig. Az
Alumnis eseményeket is lemondtuk először május végéig, majd pedig augusztus közepéig.
FRISSÍTÉS – az OBI tájékoztatása alapján bár a kollégiumot hamarosan megnyitják, oda szinte
CSAK a kollégisták léphetnek be nyáron és majd az őszi félévben is (visszavonásig).
Mindez azt jelenti, hogy még a normál vendégfogadás sem lehetséges, rendezvényt tartani pedig
szigorúan TILOS, így NINCS immár remény arra, hogy bármilyen elmaradt rendezvényt pótoljunk /
szervezzünk a Házban az idei évben. Arról még sincs hírünk, hogy a QPA megszervezhető-e így,
illetve, hogy a Házon kívüli események pl. CST50, Vártúra pótolható / megtartható-e, ezért a
hagyományos nyár végi vári sörözést ezúton még nem hirdetjük meg, kivárunk inkább picit.
Javasoljuk, hogy kövessétek facebook oldalunkat és ha látjátok az eseményt, akkor megtarjuk.

Kari Hírek
Gólyahírek - 1122 hallgató kezdi meg tanulmányait a BME VIK-en idén szeptemberben
alapképzésben. Mérnökinformatikus szak: 674 fő, átlagpontszám 433, ponthatár 374 pont.
Villamosmérnöki szak: 318 fő, átlagpontszám 420, ponthatár 350 pont.
Üzemmérnök-informatikus szak: 130 fő, átlagpontszám 379, ponthatár 330 pont.
A BME új hallgatóinak 24,25%-a a VIK-en kezdi meg tanulmányait, átlagpontszámuk: 423,86.
A BME-s adatok: 4626 fő kezdi meg tanulmányait alapképzésben, átlagpontszámuk: 422.
http://www.vik.bme.hu/hir/2608-megerkeztek-a-golyak
VIK diplomaátadó ünnepség tervezett időpontja a 2019/2020-as tanév 2. félévében végzettek
számára: 2020. szeptember 12. szombat
VIK jubileumi diplomaátadó ünnepség tervezett időpontja az 50-60-65 éve végzett hallgatók
számára: 2020. szeptember 8. kedd
BME oktatási tájékoztató érhető el az alábbi linken, mely folyamatosan frissül:
http://www.bme.hu/hirek/20200722/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol
Naprakész információk és események a kar életéből - töltsd le a VIK Start mobilalkalmazást,
kattints a VIK Youtube csatornájára, iratkozz fel az új, hetente jelentkező VIK Weekly hírlevélre,
vagy látogass el a kari facebook oldalra is !

Program és alkalmazás (új) ajánló – Nyár/Ősz (COVID-19)
A hazai COVID-19 intézkedések miatt sajnos MINDEN Kari és Kollégiumi rendezvény ELMARAD.

Schönherzes Videó Rovat
Ahogy az első tavaszi online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítettük hírlevelünket - immár
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 - köszönjük!
A vári kollégium épületének felújítása még javában zajlik, elhoztunk egy utolsó eseményt onnét,
ami épp 4 éve került megrendezésre az akkori Alumni Ügyvezető – Szeri – főrendezésében:
https://bsstudio.hu/video/vari-kollegium-bucsubuli
Ugyancsak egy kedves nyári hagyományos tábori eseményt idézünk fel az alábbi videóval:
https://bsstudio.hu/video/nyari-tabor-balatonlelle-1985
Vigyázzatok magatokra, pihenjetek & töltődjetek sokat a nyáron!
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal

Írj Nekünk !
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