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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
Hírlevelek rendhagyó küldése – nem várt technikai probléma miatt a januári hírlevelünket nem
tudtuk kiküldeni, ezért azt a kari Alumni hírlevél archívumából tudjátok elolvasni, ahol az elmúlt
3 év is megtalálható. A februári hírlevél kis csúszásának oka pedig „Házon belüli”; ígérjük a
márciusi számot már a korábban megszokottak szerint, a hónap utolsó napjaiban küldjük!
COVID-19 állandó tájékoztató – a Kollégiumot a járványveszély miatt kiürítették tavaly
márciusban. Az Alumnis eseményeket is lemondtuk először tavaly május végéig, majd
augusztus közepéig, jelenleg pedig a teljes őszi félévre 2021.01.31-ig. A kollégiumot bár tavaly
nyár végén megnyitották, azonban a fokozódó őszi járvány miatt novemberben ismét bezárták,
így az elmaradt rendezvényeinket sem pótolhattuk a Házban tavaly, melyet őszintén sajnálunk.
A tavaly novemberi intézkedések továbbra is fennmaradnak, így a Kollégium a külsősök és az
öregek előtt továbbra is ZÁRVA tart, ott jelenleg csak azok tartózkodhatnak, akik arra engedélyt
kaptak. Amint ez a helyzet változik, rögtön hírt adunk róla a hírlevélben, vagy a facebookon.
Új képzés indul a Schönherz Iskolaszövetkezet szervezésében, fiatal Schönherzesek számára! A
business világába való bevezetést a zászlójára tűző Schtart program felvételi pályázatot hirdet!
A jelentkezésről és a programról további információk: https://schonherz.hu/startprogram
Ha régi Schönherzesként úgy érzed, hogy becsatlakoznál a program szervezésébe,
lebonyolításába, akár mentorként, akár előadóként, akár csak néhány Schönherzes sztorival
emelnéd a program minőségét, jelentkezz a linkre kattintva!

Kari Hírek
Jubileumi diplomák igénylése - március 12-ig várjuk az 50-60-65-70 éve végzettek jubileumi
diplomát igénylő kéréseit. Jelentkezni elektronikusan vagy postai úton lehet.
Megjelent a VIK Maszklabor munkatársainak cikke a maszkok szűrési hatékonyságának méréséről
az Elsevier kiadó egyik rangos folyóiratában.
Bár a jelenléti diplomaosztó ünnepség elmaradt, 747 hallgató – ez az eddigi rekord – végzett a
2020/21-es tanév 1. félévében, közülük 24,2 % kitüntetéses oklevelet szerzett. Gratulálunk!
12.RobonAUT - a pandémia miatt online rendeztük meg a versenyt, mely visszanézhető itt.
Futni, Élni, Hinni - A könyv szerzője a kar egészségügyi mérnök hallgatója. Példát mutat!
BME oktatásszervezési tájékoztató érhető el a linken, mely folyamatosan frissül.
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 – Tél (COVID-19)
A hazai COVID-19 intézkedések miatt sajnos MINDEN jelenléti Kari és Kollégiumi rendezvény
ELMARAD.
2021. március 22. SMOG-1 START – bővebb infók a kari weben és facebookon.

Schönherzes Videó Rovat
Ahogy az első, 2020 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 a téli diplomaosztót sem rendezték meg, melyről így a 2017 évi egyik videóval
nosztalgiázunk egy picit nem elfeledkezve az infósokról sem:
https://bsstudio.hu/video/bme-vik-diplomaoszto-unnepseg-2017-villamosmernokok-esegeszsegugyi-mernokok
A február a Gólya eseményeké a Házban és a Karon, az aktuális eseményt (Gólyakörte) pedig idén
online rendezték meg; voltak szerencsére olyan idők, mikor jelenléti módon is megvalósulhatott
mindez, melyről egy 2015-ös videót kaptunk a BSS jóvoltából Nektek.

Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal

Írj Nekünk !
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