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Tisztelt Kolléga! 

 

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Titkársága szervezésével tartott 

kötelező törzsképzési tanfolyamokról és vizsgarendjéről az alábbiak szerint tájékoztatom: 

A 2020/21-es tanévtől kezdve a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak-És Továbbképzési 

Titkársága a törzsképzési tanfolyamait online módon az alábbiak szerint tartja meg.  

Az online oktatás során a ZOOM program segítségével, - melyet az https://itc.semmelweis.hu/moodle/ 

felületen tud elérni - kapcsolódhat be az előadásokba. A bejelentkezéshez szükséges felhasználó nevet és 

jelszót minden előzetesen regisztrált résztvevő elektronikus úton kapja meg az e-learning felület kezelőjétől. 

A tanfolyam tesztírásának módja is megváltozik. Rögtön a program után a Semmelweis Egyetem e-learning 

rendszere segítségével lesz lehetősége a résztvevőknek kitölteni a tesztet a tanfolyamot követő hét végéig 

(2020.10.17. 17:00). Mindenkinek három próbálkozási lehetősége van egy teszt megoldására, és a 

legmagasabb elért pontszám az érvényes. Minden kérdés megválaszolására két perc áll rendelkezésre. 

Amennyiben a teszt eredménye meghaladta a 66,7%-ot, úgy Ön eleget tett a számonkérési 

kötelezettségének, abban az esetben, ha a tanfolyam időtartamának legalább 75%-án jelen volt.  

Az előadások PDF formátumban a MOODLE felületén elérhetőek lesznek a tesztírás végéig.  

Az online előadások és tesztek megírásához internetes kapcsolattal rendelkező okostelefon, tablet, vagy laptop 

szükséges.  

 

A következőkben az előadással és teszttel kapcsolatos gyakorlati információkkal szeretnénk Önöket 

megismertetni: 

A regisztrált részvevőknek elektronikus úton juttatjuk el a belépéshez szükséges felhasználónevet és 

jelszót. Az egyetemi e-learning oldalra bejelentkezve az online élő előadást és a vizsgát tudják teljesíteni. 

 

A webcím: itc.semmelweis.hu 

 

 

 

 

 

 

 

https://itc.semmelweis.hu/moodle/
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Bejelentkezés PC-ről: 

Az Ön által használt böngészővel nyissa meg az itc.semmelweis.hu – linket, majd a nyíllal jelölt részre 

rákattintva jelentkezzen be.  

 

A bejelentkezésnél az e-mailben kapott felhasználónevét és jelszavát a („Külső felhasználók részére”) írja be, 

és kattintson a „Belépés” gombra. 

 

 

 

 

Belépve a „Posztgraduális oktatás”-ra kattintva 

  

 

 

 

 

Megjelenik a „FOK”  

erre kattintva megjelenik a kurzus. 

 

 

A kurzust kiválasztva látjuk a ZOOM előadást, mely a zöld puzzlera kattintva indul el.  

Megnyílik a ZOOM a „join” ikonra kattintva láthatjuk az élő adást, mely a kiírt időpontban indul el. 
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Tesztírás: 

A megfelelő tesztkérdés kiválasztása után tudja elkezdeni a tesztek megoldását. 

A teszt kitöltése a „ZOOM előadás” alatt külön nyitható meg: 

- „ZOOM előadás” 

- Tesztkitöltés 

- Előadás PDF 

 

Figyelem! A teszt kitöltését csak akkor kezdje el, ha van ideje befejezni! Minden esetben (naponta) 18 kérdésre 

kell válaszolni. Minden kérdésre 2 perc, vagyis összesen 36 perc áll rendelkezésére. Ha elkezdte a tesztek 

megoldását, nincs arra lehetősége, hogy megszakítsa a válaszadást. Az idő nem áll meg, a rendszer pedig az 

idő lejártával automatikusan lezárja a tesztet és a megoldásokat kiértékeli.  

 

 

 

A helyesnek vélt válasz melletti üres körbe kattintva 

választhat. Amennyiben nem biztos a válaszában, úgy 

megjelölheti a kérdést a „kérdés megjelölésére” 

kattintva. Ilyenkor a „tesztnavigációs” ablakban a 

megjelölt kérdésen piros sáv jelenik meg. A 

kérdésekre bármikor visszatérhet, a navigációs 

ablakban lévő kérdésszámra kattintva. 

 Amennyiben végzett a kérdések megválaszolásával, 

úgy a jobb alsó sarokban lévő „Próbálkozás végé”-re 

kattintva fejezheti be a teszt kitöltését. 

 

 

 

Mielőtt leadná, a tesztet a rendszer összegzi válaszait és figyelmezteti, ha megválaszolatlan kérdései maradtak. 

Amennyiben a „vissza a próbálkozáshoz” gombra kattint, módjában áll visszatérni a kérdések 

megválaszolásához. 
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Ha „az összes leadása és befejezése” gombot 

választja, a rendszer még egyszer figyelmezteti, hogy 

valóban le akarja-e adni a tesztet.  

 

Ha igen, akkor a következő ablakban megjelenik, 

hogy sikerült-e teljesítenie a tesztet. Ha nem, akkor a 

rendszer kiírja, hogy még hány próbálkozási 

lehetősége van hátra.  

 

Ha kíváncsi, hogy melyik kérdést rontotta el, úgy a tanfolyam végét követő 1-2 héten belül újra belépve a 

rendszerbe ellenőrizheti válaszait az „ellenőrzés” gombra kattintva. 
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Bejelentkezés okostelefonról, vagy tabletről: 

Egy tetszőleges web-böngésző segítségével kell megnyitni az itc.semmelweis.hu oldalt.   

A navigáció kicsit eltér a PC-vel történő bejelentkezéstől, mivel az oldal automatikusan a mobiltelefonra 

optimalizált nézetet ajánlja fel. Alapértelmezésként az egyetemi azonosító (SEKA) rendszerrel történő 

bejelentkezés jelenik meg, alatta azonban látszik a „más felhasználók részére” alkalmas belépési ablak. Ezen 

keresztül kell bejelentkeznie az e-mail útján megküldött „felhasználónév” és „jelszó” megadásával. 

 

 

Ezután az üdvözlő oldalra jutunk, ahol a képernyő bal felső sarkában látható legördülő ablakra (piros nyíl) 

kattintva jutunk a kurzusunkhoz, majd a kurzuson belül a napi tesztekhez és itt tudja az előzőekben bemutatott 

módon kitölteni a tesztkérdéseket. 

 

A tesztírás során felmerülő problémákat munkaidőben a 06-20-825-6581-es telefonszámon, munkaidőn túl 

pedig a segitseg@e-learning.semmelweis.hu címre írt üzenettel jelezheti. 

 

Reméljük, hogy a változtatások segítségével könnyebbé és egyszerűbbé tudjuk tenni a vizsgázási lehetőséget. 

 

Kollegiális üdvözlettel, 

 

 Semmelweis Egyetem 

  Fogorvostudományi Kar 

  Szak- és Továbbképzési Titkárság 

 

Budapest, 2020. szeptember 28. 

 


