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Tisztelt Hallgató!

Az online oktatást követően a vizsgák teljesítésére is a megszokottól eltérő módon, online
formában kerül sor. Ennek megkönnyítésére készítettük korábbi, 5. Hallgatói tájékoztató levelünket.
Ebben a tájékoztatóban további javaslatokat fogalmaztunk meg kollégáimmal a vizsgák sikeres
teljesítése érdekében.
A vizsgaidőszakhoz kapcsolódó általános kérdésekben az Oktatási Igazgatóság is segítséget
nyújt, kérdéseit, észrevételeit az onlineoktatas@rekt.szte.hu e-mail címen tudja megküldeni
számunkra.
A vizsgák teljesítését követően aktív pihenésként bővítse ismereteit és fejlessze tudását! Ehhez
kínálnak kivételes lehetőséget a EUGLOH projekt 2020 nyarán tartandó online szakmai programjai.
A programokon való részvételhez nem szükséges a szervező intézményhez kiutazni. A kurzusok
teljesítését oklevél igazolja, mely az SZTE-n kreditekre váltható.
A Coursera for SZTE program továbbra is várja az érdeklődő hallgatókat, a világ legnagyobb online
oktatási platformjának kínálatából emeltünk ki kurzusokat az Ön számára.

Sikeres vizsgaidőszakot kívánok!
Szeged, 2020. május 15.

Prof. Dr. Gellén Klára
oktatási rektorhelyettes
Távoktatási Operatív Bizottság elnöke
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1. Online vizsgák

fontos dátumok és javaslatok

A Szegedi Tudományegyetemen a 2019/20-as tanév 2. félévében a félév rendje változatlan.
A vizsgaidőszakra a hatályos Egyetemi Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat a Tanulmányi
és vizsgaszabályzat (TVSZ), és a karokon a Kari Tanulmányi Ügyrend érvényes, mely a Kar
honlapján megtalálható.
Az SZTE Egyetemi Naptárban megadottak szerint a 2019/2020. tanév II. félévi vizsgaidőszakának,
vizsgahirdetésének, jegybeírásának időrendje, az alábbiakban a legfontosabb határidőket emeljük ki:
Vizsgaidőszak:
Vizsgajelentkezés: 2020 május 04-től. A jelentkezés nem egyszerre nyílik meg mindenki számára.
A pontos időpontokat a megnyitásrend tartalmazza.
Vizsgaidőszak: 2020. május 18.- június 27.
Utóvizsgaidőszak: 2020. június 29. - július 4.
Reklamációs időszak: 2020. június.29.- július.16.
További, részletes információk a Távoktatási Operatív Bizottság 5. Hallgatói Tájékoztatójában
olvasható.
A vizsgák online módszerekkel történő teljesítése kiemelt odafigyelést igényel mind a hallgatók,
mind az oktatók részéről. A felkészüléssel kapcsolatban az alábbiakat javasoljuk:
•

•
•
•

•

A vizsgát megelőzően ellenőrizze a kurzus teljesítésének feltételeit mind a Neptun, mind
a CooSpace felületén: mely felületen történik a vizsga, online teszt esetén mennyi idő van
a kitöltésre, hány alkalommal kísérelheti meg a kitöltést. Szóbeli vizsga esetén: milyen
felületen történik a vizsgáztatás, van-e felkészülési idő, milyen egyéb feltételek vannak.
Ellenőrizze, hogy minden szükséges technikai eszközzel rendelkezik-e a vizsga teljesítéséhez,
amennyiben nem, előzetesen egyeztessen erről az oktatóval.
A vizsga napján időben kezdje meg a csatlakozást az előírt online felülethez, hogy még a vizsga
megkezdése előtt ellenőrizhesse annak felületét.
A technikai problémával érintett vizsga nem minősül elhasznált vizsgaalkalomnak, ennek
igazolását egyeztesse az oktatóval, amennyiben nem kapott erről előzetes információt.
Ha a technikai probléma nem a teljes vizsgát és valamennyi vizsgázót érinti, érdemes
képernyőképpel dokumentálni a hibát, és erről e-mailben értesíteni az oktatót.
Az így elmaradt vizsga mielőbbi pótlásának érdekében haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot
az illetékes oktatóval.
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2. Európa házhoz jön

nyári virtuális programok a EUGLOH projektben

A EUGLOH projektben 2020 nyarán több online szakmai programra is sor kerül, melyeken a szegedi
hallgatók is részt vehetnek. A programokon való részvételhez nem szükséges a szervező
intézményhez kiutazni. A kurzusok teljesítését oklevél igazolja, mely az SZTE-n kreditekre váltható.
Writing Global Health: A Virtual Workshop Series
2020. május 25. — 2020. június 25.
Szervezők: Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany & Université Paris-Saclay, France
Kutatni egy dolog, de honnan tudhatjuk, hogy az eredményeink valóban elérnek az emberekhez?
A kutatási eredmények bemutatása ugyanis önmagában is többféle készséget igényel! A EUGLOH legújabb virtuális workshopja ezt a témát dolgozza fel.
Képzéstől függetlenül mindenkit vár a müncheni LMU és a párizsi Paris-Saclay mini kurzusa, ami
nagy segítség a dolgozatok elkészítéséhez!
További információ és regisztráció 2020. május 18-ig.
EUGLOH Summer School on Large-Scale Facilities for Global Health: Opportunities, Project
Writing and Career Orientation
2020. június 29. — 2020. július 2.
Szervező: Université Paris-Saclay, France
Minden képzés és képzési szint hallgatója és kutatója szívesen látott vendég Párizsban, de ezen
a nyáron virtuális kirándulást ajánlunk: négynapos nyári egyetemet, mely a tudományos nagyberendezések (mint például a szegedi ELI-ALPS, a francia SOLEIL synchrotron, a svéd MAX IV
synchrotron) globális egészséggel kapcsolatos kutatásokban való felhasználását járja körül. Az
utolsó két nap a gyakorlati foglalkozásoké!
További információ, program és regisztráció 2020. május 31-ig.
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EUGLOH Summer School – Szeged: Biomedical Data Processing and Global Aspects of
COVID-19
2020. július 6 – 2020. július 10.
Szervező: Szegedi Tudományegyetem
Mit lehet itt tanulni? Például azt, hogy a modern információs technológiák hogyan segítik
a kutatásokat és a kutatási eredmények terjesztését. A tematikus COVID-19 blokk
a világjárvány multidiszciplináris kutatási tevékenységeivel foglalkozik.
További információ, program és regisztráció 2020. június 15-ig.

3. Coursera ajánló
A Szegedi Tudományegyetem és a Coursera, a világ legnagyobb online oktatási platformja közötti
együttműködés következtében az SZTE polgárai ingyen végezhetik el a világ legjobb egyetemeinek
kurzusait, és még igazolást is kaphatnak a teljesítésről. A programról és a regisztrációról többet
itt talál.
A felületen több mint 4 ezer kurzusból lehet válogatni. Íme egy ajánló a kínálatból:
Fighting COVID-19 with Epidemiology: A Johns Hopkins Teach-Out (John Hopkins University)
Ha szeretné megérteni a jelenlegi világjárvánnyal kapcsolatos aktuális kérdések tudományos hátterét,
ez a kuzus hasznos lehet az Ön számára, mivel segít összegezni és mérlegelni a médiában is látott
adatokat.
Academic Information Seeking (University of Copenhagen)
Beadandót, szakdolgozatot vagy éppen doktori disszertációt ír, de nem tudja, hogyan és hol keressen
információkat? Ezzel a kurzussal számos praktikát sajátíthat el azzal kapcsolatban, hogy milyen
módszerekkel végezhet átfogó szakirodalmi kutatást.
On Being a Scientist (Universiteit Leiden)
Egyetemi hallgatóként fontos tisztában lenni a tudóstársadalom felelősségével. Ez a kurzus
pontosan ezt a széleskörű témát járja körbe, a tudomány természetétől kezdve egészen
az értelmiség tagjainak társadalmi szerepéig.
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Writing in the Sciences (Stanford University)
Nem tudja, hogy a dolgozata hogyan feleljen meg a tudományos igényességnek? Ezen a kurzuson
példákon és gyakorlatokon keresztül sajátíthatja el annak a nyelvezetnek az alapjait, amellyel kiváló
tudományos dolgozatokat írhat, vagy éppen pályázatokat készíthet.
Computional Thinking for Problem Solving (University of Pennsylvania)
Irigyli az embereket, akik analitikusan gondolkodnak? Nem kell ahhoz informatikusnak lenni, hogy ezt
elsajátíthassa. A kurzuson a Python programozási nyelv használatával ismerkedhet meg – kezdőknek!
Teamwork Skills: Communicating Effectively in Groups (University of Colorado)
Ma a munkaerőpiacon elvárás, hogy az ember tudjon csapatban dolgozni. Ezen a kurzuson a csoporton
belüli hatékony kommunikáció alapjait sajátíthatja el.
Writing Stories About Ourselves (Stanford University)
Szeretné megtudni hogyan gondolkodnak az írók? Esetleg Önben is van egy történet, amit elmesélne,
csak nem tudja hogyan fogjon hozzá? Ezen a kurzuson a kreatív írás alapjait sajátíthatja el és annak
módját, hogyan válhat Önből is, akár egy regény szerzője.
Fashion as Design (MoMA The Museum of Modern Art)
Érdekli a kifutók világa, hogy az ott viselt ruhaköltemények hogyan készülnek? Érdekli a divat története
vagy, hogy miért azok a ruhadarabok illenek össze, amelyek összeillenek? Ezen a kurzuson alkotók,
tervezők, történészek előadásain és stúdiókban történő virtuális körbevezetéseken keresztül nyerhet
bepillantást a divat világába.
How to Write a Resume (Project-Centered Course) (The State University of New York Open Suny)
Két állás között van és szeretné frissíteni az önéletrajzát? Frissen végzett hallgató, esetleg diák,
aki első munkahelyére készül jelentkezni, de nem tudja mi a titka a jó önéletrajznak? Ezen az aktív
részvételen, gyakorlaton alapuló kurzuson elsajátíthatja, hogyan is kell a modern igényeknek
megfelelő önéletrajzot készíteni. Nem kell hozzá más, csak egy szövegszerkesztő.

4. Kérdőív az online oktatásról
A szorgalmi időszak lezárásával összegezzük az online oktatás tapasztalatait. Ezért kérjük,
hogy segítse munkánkat az erre szolgáló kérdőív kitöltésével.
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