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TECHNIKAI TUDNIVALÓK A SEMMELWEIS EGYETEMEN HASZNÁLT
TÁVOKTATÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRŐL
Tisztelt Oktatók, Kedves Hallgatók!
A Semmelweis Egyetemen 2020. március 23-tól visszavonásig a képzés távoktatás keretében folytatódik
a következők mellett:


A távoktatás a tervek szerint az egyetemi Moodle e-learning rendszeren keresztül
(https://itc.semmelweis.hu/moodle/), a Zoom program integrálásával valósul meg, melyhez
VPN kapcsolatra nincs szükség. Kérem türelmét a rendszer teljes felállásáig. Amíg teljesen ki nem
épül a Moodle integráció az oktatási alkalmak (előadások, konzultációk, gyakorlatok) a
hallgatóknak eljuttatott direkt „Zoom” link használatával is megoldhatóak.



Az interaktív online találkozókat (előadások, konzultációk, szakdolgozatvédések, vizsgák) lehetővé
tevő „Zoom” rendszert integráljuk folyamatosan az egyetemi Moodle e-learning rendszerbe.
Javasoljuk tesztelni a rendszert a https://semmelweis.zoom.us felületen, ahová - a Moodle-hoz
hasonlóan - SeKA azonosítóval lehet belépni (https://seka.semmelweis.hu/hu/info/gyik). Így a
meghirdetett oktatási eseményeken automatikusan saját nevükkel vesznek részt. SeKA
azonosítóval az Egyetem minden hallgatója rendelkezik, oktatók esetén a kiosztás és a
jogosultságok beállítása folyamatosan történik.



Amennyiben még nem került integrálásra a Moodle-be a „Zoom” link egy adott tárgy esetén, úgy
a Hallgatók egy olyan link alapján tud majd részt venni az oktatási eseményen, melyet a szervezeti
egységek hirdetnek meg/juttatnak el a Hallgatók számára honlapjukon, emailben vagy Neptun
üzenetben. Az eseményhez a http://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/tavoktatas/zoomutmutato/ oldalon található videóban látható módon lehet csatlakozni. Ehhez semmilyen előzetes
regisztrációra nincs szükség.
A nem Moodle-be integrált „Zoom”-on keresztüli csatlakozás menete:
1. Az előadást szervező részéről pl. érkezik egy email, melyben megtalálható a „Zoom”
megbeszélés link-je, valamint a megbeszélés azonosítószáma (melyre csak speciális esetben,
egyes operációs rendszereken vagy telefonos használat esetén van szükség).
2. A linkre kattintva automatikusan elindul a csatlakozás, de az első esetben egy segédprogram
letöltésére, majd telepítésére is szükség lehet, mely rendkívül egyszerűen (a videóban látható
módon) megoldható.
3. Ezt követően meg kell adni a jogosultságokat a „Zoom” rendszer számára (kamera, mikrofon),
és ezután máris csatlakozik az oktatási alkalomhoz a meghívott személy.
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A rendszer telepítéséről a mellékelt útmutató ad bővebb tájékoztatást, míg annak működéséről
számos további információ (angol nyelven) az alábbi linken érhető el:
https://support.zoom.us/hc/en-us



Kérjük, hogy lehetőségük szerint használják ki az internet szolgáltatók ingyenesen felkínált
adatszolgáltatásait, és szükségtelen esetben ne használják a videót a Zoom megbeszéléseken a
rendszer zökkenőmentes működtetésének érdekében.



Szoros együttműködést alakítottunk ki a HÖK által szervezett E-learning csapattal, továbbá
Hallgatói Támogatói Felület nevű oldalt hoztunk létre az egyetemi e-learning rendszer nyitóoldalán
(https://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=1559), azért, hogy amennyiben a
hallgatóknak kérdésük, technikai problémájuk, javaslatuk van a rendszert illetően, ezen keresztül
tájékozódhassanak és lehetőleg ezzel tehermentesítsük a távoktatás kidolgozásán dolgozó oktató
kollégákat.

Bízom együttműködésében és türelmében a hallgatóközpontú és az oktatás minőségét szem előtt tartó
távoktatási rendszer sikeres működtetését illetően.

Budapest, 2020. március 19.
Tisztelettel és üdvözlettel,

Dr. Hermann Péter
oktatási rektorhelyettes

Dr. Kiss Levente
igazgató
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