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Tisztelt Hallgató!

Örömmel tájékoztatom, hogy a rendkívüli online oktatás időszakában az otthoni felkészülést
és vizsgáztatást támogató szolgáltatást nyújtanak a Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységei.
Az SZTE Klebelsberg Könyvtár az online beiratkozás mellett az elektronikusan elérhető anyagok
használatában is információkat ad hallgatóink számára.
Az egyetem nyelviskolája, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet folyamatosan rendelkezésre
áll a nyelvtanulók számára. Az egyetemen eddig szokatlan digitális nyelvoktatás érdekes színfoltja
a tanulmányoknak, ami azt bizonyítja, hogy a nyelvtanulás is megszervezhető az online oktatás
keretében.
A félév teendőiben előre tekintve a Távoktatási Operatív Bizottság megkezdi a hallgatók vizsgaidőszakkal
kapcsolatos tájékoztatását.
Végezetül a EUGLOH projekt keretében szeretném felhívni a figyelmét a müncheni egyetem által
szervezett virtuális innovációs napokra.
Sok sikert kívánok a tanulmányaihoz!

Szeged, 2020. április 24.
Prof. Dr. Gellén Klára s. k.
oktatási rektorhelyettes
Távoktatási Operatív Bizottság elnöke
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1. Online könyvtári szolgáltatások
Az SZTE Klebelsberg Könyvtár az SZTE hallgatóinak elektronikus űrlappal teszi egyszerűbbé
és kényelmesebbé a könyvtári beiratkozást. A hallgatóknak egyetemi jogviszonyuk időtartama
alatt egy alkalommal a MODULO rendszerben el kell fogadniuk az elektronikus könyvtári belépési
nyilatkozat feltételeit.
Mivel a regisztráció véglegesítése személyesen jelenleg nem lehetséges, az elektronikus dokumentumaink eléréséhez való hozzáférés biztosítása érdekében automatizálták az eljárást. Kérnek
azonban mindenkit, aki ebben az időszakban iratkozik be, hogy a könyvtár újranyitását követően
egy alkalommal személyesen jelentkezzen a Kölcsönző pultnál adategyeztetésre.
A beiratkozás jelenleg a nyilatkozat kitöltésének napját követő hétköznapon, 9 óra után automatikusan
érvényessé válik. Az online bejelentkezéshez szükséges felhasználónév a diákigazolvány száma,
annak hiányában a Neptun kód. A hozzá tartozó alapértelmezett jelszó a saját születési dátum.
Formátuma: NN-HHH-ÉÉ, pl. 08-OCT-83 (a hónapot csupa nagybetűs angol rövidítéssel kell megadni).
Azon SZTE hallgatóknak, akik korábban már kitöltötték a belépési nyilatkozatot, jelenleg nincs teendőjük.
A korábban megszokott módon, a diákigazolványuk vagy könyvtári olvasójegyük számával tudják
igénybe venni a könyvtár online szolgáltatásait.
A könyvtár munkatársai összegyűjtötték hallgatóink számára az elérhető elektronikus forrásokat
és a könyvtár szolgáltatásait, melyekről bővebben ezen az oldalon olvashat. A szakdolgozat írását
további szolgáltatásokkal segíti a könyvtár, ezért szintén érdemes felkeresni az erre kialakított oldalt.

2. Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Zavartalanul folynak a nyelvórák az SZTE nyelviskolájában. A nyelvtanárok, alkalmazkodva a távoktatáshoz szinte minden órát az eredeti órarendi időpontban tartanak meg az online felületeken,
használva a CooSpace eszközeit. Azok a hallgatók, akik a megtartott órákon technikai okokból
nem tudnak részt venni, ugyanúgy el tudják végezni a kurzusokat a feladatok beadásával.
A kurzusok teljesítéséről a nyelvórák esetében is a CooSpace színtereken található részletes
tájékoztató.
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3. Készüljünk a vizsgaidőszakra!
2020. május 4-től fokozatosan, kari bontásban kezdődik a jelentkezés a vizsgákra. Ezért már most
érdemes megkezdeni a felkészülést a 2020. május 18-tól kezdődő vizsgaidőszakra.
Jövő heti tájékoztatónkban a vizsgaidőszakkal kapcsolatos, részletes információkkal
szolgálunk majd.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy 2020. nyarán nem lesz tanulmányi alapú kisorolás a 101/2020.
(IV.10.) Korm. rendelet alapján:
„4. § 2020-ban az Nftv. 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 2020/2021-es tanévre
nézve nem kerülhet sor.”
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az állami ösztöndíjas finanszírozási formáról önköltségesre
történő, tanulmányi alapú kisorolás a 2019/20. tanévben elmarad, a visszasorolás lehetősége
(önköltséges formából állami ösztöndíjasra) azonban továbbra is biztosított.
A változás nem érinti azokat a hallgatókat, akik elhasználták a maximálisan igénybe vehető államilag
támogatott féléveiket. Ők kisorolásra kerülnek a 2019/20. tanév II. félévének végén.

4. Ötletbörze Münchenben
A EUGLOH projekt keretein belül kerül sor az első, virtuális Innovációs Napokra a müncheni
Ludwig-Maximilan Egyetem szervezésében. 2020. május 25. és 27. között innovatív megoldásokat,
ötleteket, prototípusokat lehet bemutatni és kidolgozni, amelyek a globális egészségügyi kihívások
kezelésére irányulnak (mint például a jelenlegi COVID-19 járvány)
Elsősorban olyan PhD-s hallgatók jelentkezését várják, akiket érdekel a programban meghatározott
„One Health” egészségügyi témán belül az innovatív megoldások megtalálása, vagy már konkrét
elképzeléseik vannak a globális egészségügyi problémák kezelésére.
Jelentkezési határidő: 2020. április 30. a virtus@rekt.szte.hu e-mail címen.

4

