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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.
Az Alumnis eseményeket is lemondtuk először május végéig, majd augusztus közepéig, jelenleg
pedig a teljes őszi félévre 2021.01.31-ig.
UPDATE - A kollégiumot bár nyár végén megnyitották, azonban a fokozódó őszi járvány miatt
novemberben ismét bezárták, így immár NINCS remény arra, hogy bármilyen elmaradt
rendezvényt pótoljunk / szervezzünk a Házban az idei évben, melyet őszintén sajnálunk.
KB tájékoztató – „A november 10-én hajnalban történteket a Schönherz Kollégium Kollégiumi
Bizottsága mély sajnálattal tapasztalta. Az esettől teljes mértékben elhatárolódunk (ahogy BME
és az Alumni vezetősége is – a szerk.) és szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ennek a pár
hallgatónak a cselekedetei szembe mennek a Kollégium alapelveivel és értékrendjével.
A fegyelmi bizottság számára minden lehetséges segítséget megadunk a kivizsgáláshoz.” A
fejleményekről további, folyamatos tájékoztatást adunk a következő hírlevelekben.

Kari Hírek
Gyászolunk! Elhunyt Székely Vladimir emeritus professzorunk, az MTA rendes tagja, az EET volt
tanszékvezetője. https://bsstudio.hu/video/a-professzor-szekely-vladimir
A félvezető eszközök és integrált áramkörök termikus viselkedésének vizsgálata, mérése,
szimulációja területén tudományos munkássága iskolateremtő. Számos PhD dolgozat és több
akadémiai doktori fokozat került ki az általa indított és képviselt tudományos iskolából. Emlékét
megőrizzük.

VIK OPEN DAY Online - 2020. november 27. és december 4. között. Pályaválasztással, felvételivel
kapcsolatos információs oldal középiskolásoknak és szüleiknek: http://palyavalasztas.vik.bme.hu
A Figyelő és a HVG friss felsőoktatási rangsor kiadványaiban olvasható adatok alapján a VIK őrzi
vezető helyét a szakterületi rangsorokban.
BME oktatásszervezési 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 !

Programajánló – 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 – jelezzetek vissza Nekünk róla, sőt bátran ajánljatok videókat is a
következő számokba pl. az alumni@sch.bme.hu címünkre küldött e-mailben, vagy a facebookra
küldött linkekkel - köszönjük!
A COVID miatt idén elmaradt „Simonyi szülinapi feelinget” idézzük fel az alábbi, tavaly készült
BSS videóval:
https://bsstudio.hu/video/xvi-simonyi-szulinapi-buli
Egy másik, ilyenkor aktuális, hagyományos kari eseményt, a 26. Gólyabált idézzük fel az alábbi 10
éves videóval még a vári kollégiumból:
https://bsstudio.hu/video/golyabal-2010-26-eves-a-vik-es-golyabal

Vigyázzatok magatokra és egymásra!
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal

Írj Nekünk !
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