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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 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.  
 
UPDATE – bár a tavaszi félév hamarosan elkezdődik, a jelenlegi információink szerint 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 facebook oldalunkon. 

 
Kari Hírek 
 
Mesterképzésben első a BME és a VIK - a keresztféléves felvételi eljárás eredményeként 
országosan 4623 fő kezdi meg tanulmányait mesterképzésben, közülük 1138 fő a BME-n. A VIK új 
MSc hallgatóinak száma 442 fő, a műegyetemi létszám 38,8%-a, az országos több mint 9%-a!  
  
Jubileumi diplomák igénylése - március 12-ig várjuk az 50-60-65-70 éve végzettek jubileumi 
diplomát igénylő kéréseit. Jelentkezni elektronikusan vagy postai úton lehet.  
  
Schönherzes fegyelmi eljárás – ahogy már a sajtóban is megjelent, az egyetemi fegyelmi 
bizottság decemberben döntést hozott a történtekről, a folytatás pedig a rendőrségi eljárás 
lezárását követően esedékes az abban érintett hallgatók számára. 
  
Felvételi jelentkezések 2021 - február 15-ig lehet jelentkezni a szeptemberben induló alap- és 
mesterképzésekre. Megújult pályaorientációs oldalaink elérhetők itt és itt. 
  
A BME diploma értéke a munkaerőpiacon - a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) 
legfrissebb felmérésében a 2011/12. és a 2017/18. tanévek között abszolutóriumot szerzettek 
munkaerőpiaci helyzetét vizsgálták a szakemberek. Az eredmény itt olvasható. 
 
BME oktatásszervezési tájékoztató érhető el az alábbi 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. február 6. 10.00 – kövesd online a BME-VIK robotversenyét & szavazz a kedvenc autódra!  
 

http://www.bme.hu/.../20210125/Mesterkepzesben_vezeto_a_BME
http://www.vik.bme.hu/alumni/
http://www.vik.bme.hu/hir/2671/
http://palyavalasztas.vik.bme.hu/
http://felvi.vik.bme.hu/
https://www.diplomantul.hu/adminisztrativ-adatbazisok-egyesitese
http://www.bme.hu/hirek/20210126/A_muegyetemi_diploma_erteke_idotallo_magas_jovedelemre_szamithatnak_az_itt_vegzettek
http://www.vik.bme.hu/hir/2540-bme-es-vik-tajekoztato-a-koronavirus-jarvany-munka--es-oktatasszervezesi-kovetkezmenyeirol-20210127
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
http://robonaut.aut.bme.hu/


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 az idei Educatio kiállítást már online rendezték meg, melyről a tavalyi video-val 
nosztalgiázunk egy picit: 
 
https://bsstudio.hu/video/educatio-kiallitas-2020 
 
Januárban vizsgaidőszak van, így a kari események szünetelnek; készült azonban a BSS jóvoltából 
egy olyan sorozat, ami a karunkon végzetteket kérdezi, s remekül passzol a pályaválasztáshoz: 
 
https://bsstudio.hu/vikafter 
 
 
Vigyázzatok magatokra és egymásra, s találkozásokban gazdag Új Évet kívánunk Nektek! 
  

 
Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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