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Tisztelt Hallgató!

Örömmel tájékoztatom, hogy a Szegedi Tudományegyetemen a rendkívüli online oktatás kapcsán
hozott intézkedéseket és információs anyagokat kollégáimmal összegyűjtöttük az SZTE weboldalán,
ezzel segítve mind a hallgatók, mind az oktatók munkáját ebben az időszakban. Az aktuális
információk folyamatos megosztásával az a célunk, hogy az online oktatás minél gördülékenyebb
legyen az Ön számára.
A Coursera for SZTE program keretében a világ legjobb oktatóinak órájára iratkozhat be,
a Coursera és az SZTE közötti együttműködés eredményeképpen pedig ingyenesen szerezhet
a kurzusok elvégzéséről igazolást. Ebben a dokumentumban a legnépszerűbb kurzusokat ajánlom
figyelmébe. Válogasson érdeklődésének megfelelően! Használja ki a lehetőséget, és tanuljon
nemzetközi kurzusokon!
Sok sikert kívánok a tanulmányaihoz!

Szeged, 2020. április 14.
Prof. Dr. Gellén Klára s. k.
oktatási rektorhelyettes
Távoktatási Operatív Bizottság elnöke
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1. Online Oktatás honlap
iránytű az online oktatáshoz

Elkészült az SZTE Online Oktatással kapcsolatos honlapja, ahol a mindenkori hivatalos tájékoztató
anyagok egy helyen találhatóak meg. Az oldal további segítséget kínál hasznos tartalmak
megadásával, legyen szó életvezetésről vagy a könyvtári szolgáltatások online bővítéséről.
Kérjük, tanulmányozza a honlapon található, a Távoktatási Operatív Bizottság által készített
tájékoztató anyagokat, az SZTE szervezeti egységei által összeállított információkat!
Amennyiben kérdése, észrevétele van az online oktatással, vizsgáztatással kapcsolatban,
jelezze az onlineoktatas@rekt.u-szeged.hu e-mail címen!

Az online oktatással kapcsolatos hivatalos információkat a honlap mellett a következő csatornákon
juttatjuk el hallgatóinknak. Érdemes ezeket is felkeresni:

•
•
•
•

Hallgatói Információs Színtér – CooSpace
CooSpace
Neptun
Neptun üzenet

Fontos, hogy a rendkívüli online oktatás időszakában naprakészen kövesse az itt közzétett információkat.
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2. CooSpace és Neptun beállítás
ötletek, hogy ne maradjon le semmiről

Az alábbi videó segítséget nyújt a CooSpace alapvető beállításaihoz,
tartalmazza többek közt a rendszerüzenetek beállítási lehetőségeit.
Az eseményértesítő fogadása segít abban, hogy e-mailben értesüljön
a színterekben történő változásokról.
A Neptun szintén lehetőséget biztosít e-mail-es eseményértesítő küldésére. A Neptunba
belépve a bal oldali menüsor Üzenetek ablakában a Beállítások menüt kell választani.
Az oldal középső részén az Automatikus értesítések fülre kattintva megjelenik az események
listája, melyeknél a sor végi email jelölőnégyzetek segítségével állítható be az e-mail kérése.

3. Online órák a Coospace színtéren
új eszköz a felületen

Egy most elkészült CooSpace-fejlesztés keretében lehetőség van a CooSpace-ben online óra
tartására, ezért fokozottan figyeljék az erre a félévre felvett kurzusaik CooSpace-színterét! Az online óra Jelenléti alkalom megnevezéssel látható a színtérben, amennyiben az oktató meghirdeti
azt. Erre kattintva lehet csatlakozni az online órához.
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4. Coursera for SZTE

sztárok a szegedieknek is

A Coursera for SZTE jóvoltából az SZTE minden polgára regisztrálhat a világ legnagyobb online
oktatási platformjára, ahol 190 egyetem és vállalat kurzusai közül választhat. A Coursera és az
SZTE közötti együttműködés értelmében pedig ingyen szerezhet igazolást a kurzus elvégzéséről.
A legnépszerűbb Coursera kurzusok:

• A Coursera legnagyobb kurzusa kétmillió hallgatóval, amely az SZTE fordításában
•
•
•
•

magyarul is elérhető: A tanulás tanulása
A Coursera egyik alapítója, Andrew Ng, a Stanford University oktatója, népszerű kurzusa
a Machine Learning
A Nobel-díjas közgazdász és best sellerek szerzője, a Yale Egyetem tanára, Robert Schiller
kurzusa: Financial Markets
Laurie Santos, boldogságkutató amerikai pszichológus, a Yale Egyetem tanára kurzusa:
The Science of Well-Being
Helen Ward és Neil Ferguson, az Imperial College London professzorai aktuális kurzusa:
Science Matters: Let’s Talk About COVID-19

Figyelmükbe ajánljuk a Learn by doing with guided projects! rovatot, amely a Coursera nyitólapjáról
érhető el. Ebben a rovatban távoli asztal eléréssel, mesterséges intelligencia segítségével végezhetőek tanulmányok többek között adatvizualizáció témakörében.
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5. SZTE facebook oldal
Bercibot

Chatbot is segíti a hallgatók tájékoztatását a Szegedi Tudományegyetemen. BerciBot magyar
és angol nyelven informál a rendkívüli oktatással, a diplomaszerzéssel és a kollégiumi elhelyezéssel
kapcsolatos tudnivalókról.
Az országos veszélyhelyzet kapcsán bevezetett rendkívüli oktatásról március 18-tól egyetemi
chatbot tájékoztat.
A szolgáltatás rövid üzeneteket küld – többek között – arról, hogy meddig tart a félév, mi az
online oktatás hivatalos színtere, mi lesz a gyakorlati órákkal, a szakdolgozat védésekkel és kik
maradhatnak az egyetemi kollégiumokban. Berci-bot a Szegedi Tudományegyetem hivatalos
Facebook oldalán érhető el.

6

