Tájékoztató
Kedves Hallgatók!
Ahogy arról mindenki már értesült a félévközi számonkérések, beadások, vizsgák stb. a
Teams rendszerben folynak. Azonban ezen eredmények a TAD-ok szerinti összesítésére a
Teams maga nem alkalmas, illetve a Tanszéknek hosszútávú nyilvántartást kell vezetnie
minden eredményről. Mindezen okokból az összes hallgatói eredményt a korábbi
gyakorlatnak megfelelően a Tanszéki Információs Rendszerben (TIR) összegezzük. Az
ebben a rendszerben tárolt adatok az alább megadott link segítségével megtekinthetőek a
Neptun kód alapján:
http://sandy.est.bme.hu:8080/
Ha valakinek valamilyen eredménye hiányzik akkor kérjük, hogy először a Teams-ben nézze
meg hogy ott be lett-e az már írva (mivel minden eredményt a Teams-ből importálunk), és ha
nem akkor a javításért felelős oktatót keresse meg először (amennyiben a javításra adott
határidő már lejárt). Ha valamilyen részeredmény még hiányzik, akkor értelemszerűen a
végeredmény sem a végleges. A Teams felületéről az osztályzatok importálása nem
automatikus, az átfutási idő változó, de legalább hetente egyszer frissítjük az eredményeket.
Ha a rendszerben valamiért véletlenül hibás adat lenne akkor azt a következő címen lehet
jelezni:
epszerk@epsz.bme.hu
Fontos: a jelenlegi rendkívüli körülmények miatt korábban meghirdetett megajánlott jegyek
szintén ebben a rendszerben tekinthetőek meg! A megajánlott jegyekkel magukkal
kapcsolatban a korábbi hirdetmények szerint kell eljárni!
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Information
Dear Students!
As you all know all semester projects, midterm tests, exams etc. are currently handled in
Microsoft Teams. However, this program is not capable of calculating the final marks
according to the official requirements. Furthermore, the Department is obliged to keep a
permanent record of all student results. For these reasons the Department continues to use
its own system to store and process all student grades (called TIR). You can now check the
data stored in this system with the use of the following link and your Neptun Code:
http://sandy.est.bme.hu:8080/
If you have missing grades, please check Teams first whether the task in question were
already graded or not (ass all grades are imported directly from Teams). If not please contact
the teacher responsible for grading it directly (if the time for the grading is already up).
Please note, that if some grades are still missing the final result might not jet be correct
either. If you happen to find some error in the data, you can write to the following e-mail
address:
epszerk@epsz.bme.hu
Important: the offered marks announced earlier (due to the current special circumstances)
can also be viewed through this system! Regarding the actions you must take about these
please refer to the official announcement from earlier!
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