A BME Épületszerkezettani Tanszék hallgatóinak:
Tájékoztatás a Tanszék távoktatási módszereiről
Kedves Hallgatók!
Az Épületszerkezettani Tanszék távoktatával kapcsolatos legfontosabb technikai információk:
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A Tanszék a tanszéki honlap és a Moodle rendszeren kívül legfőképpen az Office 365 / Teams
program használatával fogja a távoktatást végezni. Ezért minden hallgatónak el kell végeznie
a címtáras regisztrációt és az Office 365-ös fiókjának és @edu.bme.hu azonosítójának
igénylését. Ezen kívül mindenkitől kérjük, hogy próbáljon a program használatával minél
hamarabb megismerkedni. Online tutorial videók
A Tanszék létrehozta a Teams rendszerben az összes reguláris tárgyának és kurzusának a
csoportját és a 2020.03.25. délig regisztrált összes hallgatót hozzárendelte ezekhez a
csoportokhoz (a Neptun alapján). Azok a tárgyak melyek külön előadás és gyakorlat
kurzusokból állnak külön előadás és gyakorlat csoportokat kaptak (pl. Epsz1_A201_evfolyam
és Epsz1_A201_A1_tk). Kérünk minden hallgatót, hogy lépjen be és ellenőrizze, hogy minden
csoportot
lát-e,
amely
a
felvett
tárgyaihoz
tartozik.
Aki később regisztrált, vagy valamilyen más okból nem találja a megfelelő csoporto(ka)t a
Teams-ben az írjon üzenetet az epszerk@epsz.bme.hu címre
A komplex és diploma konzultációt az egyes oktatók egyénileg szervezik, technikai
lehetőségeiktől függően online (Teams, Skype) vagy offline (e -mail) módon. A Teams
rendszerben az egyes oktatók maguk hozzák létre csoportjaikat. Ha valakit nem vett fel az
oktatója akkor emailben vegye fel vele a kapcsolatot.
Az előadásokat és gyakorlatokat a Tanszék módosított tematikák szerint (kimaradt hetek) de
általában az eredeti órarendi időpontokban fogja megtartani. A hallgatóknak ezekben az
időpontokban kell rendelkezésre állniuk.
A jövő héttől az előadásokat és a szerkesztő gyakorlatokat a Teams rendszerben
videókonferenciák formájában fogja megtartani a Tanszék. Ezeket az eseményeket az előadó
vagy évfolyamfelelős fogja meghirdetni a Teams-ben az adott órarendi időpontban az adott
csapathoz rendelve azt. Az óra kezdetével ezekhez a videókonferenciákhoz kell kapcsolódni
(vagy a naptárból, vagy pedig az adott csapat bejegyzések oldaláról) . A kapcsolódásnál
mindenkit kérünk, hogy a mikrofonját némítsa el és a webkameráját kapcsolja ki. A mikrofont
csak akkor használják, hogyha az adott órán az előadó így megválaszolandó kérdést tesz fel.
Ha óra közben fontos kérdést vagy visszajelzést szeretnének tenni, akkor a konferencia chatablakában tehetik meg.
Hallgatók NEM hirdethetnek vagy módosíthatnak eseményeket az Épsze rk Tanszék
csoportjaiban!
Az online előadásokat a Tanszék archiválási és minőségbiztosítási okokból rögzíti. Kérjük a
hallgatókat, hogy senki más ne indítson felvételt mert egyszerre csak egy felvétel lehetséges.
Az előadások és gyakorlatok egy kisebbik része előre elkészített felvételről (ha az oktató más
módon nem tudja megtartani), de ugyanolyan videókonferencia formájában és ugyanúgy az
órarendi időben lesz megtartva.
A további információkat legnagyobb részben már a Teams rendszerben fogjuk megosztani. A
továbbiakban minden hallgató felelőssége, hogy a Teams rendszert folyamatosan kövesse!
A féléves tervek konzultációja tankörtől és oktatótól függően egyénileg vagy csoportosan,
alapvetően szintén a Teams rendszeren keresztül zajlik majd, az adott gyakorlatvezetők /

•

konzulensek által pontosan meghatározott időrendben. Ezt az egyes oktatók fogják egyeztetni
a hallgatóikkal.
Az új helyzet mindannyiunkra nehézségeket ró, Tanszékünk jelentős erőfeszítést tesz a
nehézségek enyhítése érdekében, kérjük, hogy együttműködésükkel segítsék a távoktatásra
való gördülékeny átállást. Köszönjük!

