Kedves Hallgatók,

a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt Egyetemünkön az oktatás távoktatás
formájában folytatódik 2020. március 23-tól. Korábbi levelünkben a félév időbeosztásáról már
értesítettük hallgatóinkat. Jelen levelünkben további tájékoztatást nyújtunk az azóta történt
eseményekről és tudnivalókról.

Távoktatás megvalósítása
Célunk olyan közösségi felületek megteremtése és integrálása, melyre alapozva az oktatásban
biztosított a hatékony távmunka, és a kisebb és nagyobb csoportos együttműködés lehetősége.
Jelen félévben 1337 tantárgy 3051 kurzusát kell távoktatási formában megoldanunk. Ez
egységes megoldások bevezetését tette szükségessé. Komoly mérlegelést követően az
Egyetem vezetése úgy döntött, hogy egységesen a Moodle és a Microsoft Teams
platformokat használja a távoktatásra. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy-egy
kurzusnál előnyös lehetne más platformok használata is, azonban az egységes megoldás mind
az informatikai támogatás, mind a gördülékenyebb hallgatói és oktatói felhasználás
szempontjából döntő tényezőnek bizonyult.
A kialakított integrált megoldás lehetővé teszi az írott és videó tananyagok megosztását, a
feladatok ki és beadását (MOODLE), és lehetőséget nyújt a kurzus szintű vagy kisebb,
csoportos szervezett vagy ad hoc videókonferenciák, előadások megszervezésére (TEAMS). Az
integrált rendszer indulására kitűzött határidő 2020. március 23.
A Moodle és a Teams megoldás most is mindenki számára hozzáférhető, tesztelhető, tanulható.
A TEAMS platform a www.office.com oldalon érhető el, egyetemi e-mail címmel és a hozzá
tartozó jelszóval lehet belépni a felületre. Az oldalról a platform le is tölthető saját számítógépre,
de a böngészőből is használható.
Minden kurzushoz létrehozunk egy Teams csoportot, egységes struktúrával és támogatással. Az
Egyetem kurzusainak platformja a Moodle mellett ez a Teams csoport lesz. A két megoldás
felhasználói felületei integrált módon, gombnyomásra elérhetők lesznek egymásból. Az volt a
célunk, hogy minél egyszerűbben kezelhető, rugalmas és a lehetőség szerint minél jobban
Az egyes tantárgyakra vonatkozó új oktatási módszertanok jövő hétfőtől a Moodle rendszerben
lesznek elérhetőek. Kérjük, hogy a feltöltést követően, mindenki olvassa el újra az egyes
tárgyakra vonatkozó tantárgyi adatlapokat.
Az Egyetem a www.uni.corvinus.hu honlapon létrehoz egy távoktatással kapcsolatos
információs felületet, amelyre minden lényeges információt megjelenít. Az itt elhelyezett

anyagokat folyamatosan frissítjük. A továbbiakban rendszeres tájékoztatást küldünk minden
lényeges frissítésről, új információról.
Szakmai gyakorlat
Ebben a félévben is számos hallgató végzi a tantervben előírt szakmai gyakorlatát. Kérjük, hogy
a szakmai gyakorlat folytatásával kapcsolatos problémákat a hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu email címen jelezzék! A szakmai gyakorlat kérdéséről a következő hallgatói levélben adunk
részletes tájékoztatást.

Órarendi információk páros és páratlan heti órarend szerint tanuló hallgatóknak
Az Egyetem több képzésén az órák páros (A hét) és páratlan (B hét) heti időbeosztás szerint
zajlanak. Ezeken a képzéseken a tavaszi szünet után, március 23-tól a páratlan (B hét)
órarendje szerint indul a távoktatás.

Nyelvoktatás
A nyelvórák távoktatásban interaktív formában folytatódnak. A nyelvórákról a többi kurzushoz
hasonlóan a Moodle felületen érhetők el az információk.

Egyetemi hallgatói e-mail címek használata
Szeretnénk felhívni hallgatóink figyelmét, hogy mind az ügyintézéshez, mind pedig a Moodle
rendszer eléréséhez a ....@stud.uni-corvinus.hu mail címeket kell használni, azért kérjük,
mindenki ellenőrizze a megadott e-mail címét a Neptun rendszerben.

