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A „Geodézia (BMEEOAFS701)” című tárggyal kapcsolatos tudnivalókról az alábbiakban
tájékoztatom az érdekelt hallgatókat:
1. A BMEEOAFS701 neptun kódú tárgy előadója és felelőse Dr. Takács Bence. A
kapcsolatfelvételhez az elektronikus levelezés ajánlott (takacs.bence@epito.bme.hu).
Konzultációs időpont: kedd 16-17, helye: Geodézia Tanszék (mf. 26.).
2. Az előadások beosztását a mellékelt ütemterv tartalmazza. Az előadások csütörtökönként
12:15 és 14:00 között lesznek a Geodézia Tanszék Rédey termében. Ez hivatalosan a K
épület földszint 27-es terme, valójában a magasföldszint 26. számú ajtón keresztül, a belső
lépcsőn lefelé és balra tartva található. A teremben BME wifi működik, az előadásokon online válaszolhatnak a hallgatók a feltett kérdésekre. Ehhez célszerű valamilyen „okos
eszközt” (telefont, tabletet, laptopot) hozni. Az oktatási keretrendszerbe történő belépéshez
címtáras azonosító és hozzátartozó jelszó szükséges, kérem ezt is hozzák.
3. Az előadásokon elhangzó ismeretanyagot kérjük számon. Ajánlott elektronikus jegyzet,
illetve az egyéni tanuláshoz elektronikus oktató anyagok érhetők el a BME Építőmérnöki
Karának moodle felületén: http://oktatas.epito.bme.hu/, belépés után. Az itt található on-line
gyakorló tesztek kitöltése ajánlott, a tananyag megértését segítik.
4. A tárgy anyagából két írásbeli számonkérést tartunk. A zárthelyik időpontja október 25. és
november 29.
5. Az a hallgató, akinek mindkét írásbeli beszámolója eredményes, a két zárhelyi átlagából
számított ajánlott jegy alapján automatikusan félévközi jegyet kap. Akik a megajánlottnál
jobb osztályzatot óhajtanak, lehetőség van annak megszerzésére. Ennek érdekében az
érintettek a pótlási héten (2018. december 14-ig) – az érintett tananyagból – javító szóbeli
beszámolót tehetnek.
6. Az a hallgató, akinek valamelyik évközi írásbeli beszámolója eredménytelen volt, (nem írt
beszámolót, vagy az nem érte el az elégséges szintet) a félévközi jegyért – az érintett írásbeli
anyagából – a pótlási héten (december 10. és 14. között) szóbeli beszámolót kell tegyen.
Pótbeszámolóra csak az egyik zárthelyi anyagából van lehetőség.

Budapest, 2018. augusztus 28.
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