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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, hogy mi történik mostanság a Ház körül, illetve a Karon. 

 
Kollégiumi Hírek 
 
Ügyvezető Pályázat – az október végi vezetőségi- és KB ülésen sikerült véglegesíteni az aktuális 
Schönherz Alumni Ügyvezetői pályázatot, amit végül nagy örömünkre a KB is egyhangúlag 
elfogadott és kiírt novemberben. A jelöltek felkutatása és meghallgatása folyamatban van, 
reméljük, hogy hamarosan további fejleményekről is beszámolhatunk Nektek! 
 
KB tájékoztató – november során lemondott a KB gazdaságis, utódját és az 5. (eddig hiányzó) KB-
st a december 1-ére meghirdetett rendkívüli Küldöttgyűlés nevezheti ki. Természetesen a 
fejleményekről beszámolunk Nektek és bemutatjuk az új tagokat is a következő szám(ok)ban.  
 
COVID-19 állandó tájékoztató – rendben megnyílt az őszi kollégium és immár van külsős és körös 
vendégfogadás is a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára. Természetesen a helyzet 
gyorsan változhat, melyről mi is folyamatosan adunk tájékoztatást Nektek. 

 
Kari Hírek, Események 
 
Mikulás fizika online 2021. december 6. hétfő 17.00 

http://jedlik.phy.bme.hu/mikulas/ 
  
Nyílt hetet szerveztünk középiskolásoknak november 30. és december 3. között, melynek 

előadásai elérhetők itt: http://felvi.vik.bme.hu/nyilt-nap-2021/ 
  
Új tantervekkel indul a 2022/23-as tanév a villamosmérnöki és a mérnökinformatikus szakon, 
részletek (hamarosan) a VIK honlapján. 
  
Űrmérnök mesterképzési szak indul 2022 szeptemberben, a képzésre 2022. február 15-ig lehet 

jelentkezni a felvi.hu oldalon. Bővebb infók a linkre kattintva olvashatók. 

  
A BME-VIK őrzi vezető helyét a képzésterületi rangsorokban! 

https://www.vik.bme.hu/hir/2882-hvg-diploma-rangsor-2022 

 
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 
 

HA5KFU öregtalálkozó és vacsora (új időpontban)  
 
A rendezők szeretettel várnak mindenkit, aki valaha a rádióklub tagja vagy újonca volt.  
Tér/idő: SCH-ENT 2021.12.03. 19h. Jelentkezés és infók: https://ha5kfu.hu/oregvacsi2021 
 
 

http://jedlik.phy.bme.hu/mikulas/
http://felvi.vik.bme.hu/nyilt-nap-2021/
https://www.vik.bme.hu/hallgatoknak/mesterkepzes/urmernoki-szak/
https://www.vik.bme.hu/hir/2882-hvg-diploma-rangsor-2022
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
https://ha5kfu.hu/oregvacsi2021


AC Studio & Live öregtalálkozó és év végi vacsora (újra) 
 
A rendezők szeretettel várnak mindenkit, aki egykor az AC tagja volt.  
Tér/idő: SCH-FNT 2021.12.11. Előzetes jelentkezés a doodle-ben. 

 
Schönherzes Videó / Képek Rovat 
 
Ahogy az első, 2020 tavaszi online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítettük hírlevelünket - 
immár nem csak a karantén idejére – jelezzetek vissza róla, sőt bátran ajánljatok videókat, 
képeket is a következő számokba pl. az alumni@sch.bme.hu címünkre küldött e-mailben,  
vagy a facebookra küldött linkekkel - köszönjük! 
 

November manapság a Szakmai Hét és persze a Simonyi szülinap időszaka, melyekről hoztunk 1-1 

emlékezetes videót a BSS jóvoltából Nektek: 

 

https://bsstudio.hu/event/simonyi-szakmai-napok-2018 
 

https://bsstudio.hu/video/xv-simonyi-szulinapi-buli 
 
 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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