Tisztelt Végzős Hallgatók!
Az alábbi útmutatóval szeretnénk segíteni a diplomadolgozat/szakdolgozat védéshez elkészített Power Point
prezentációk feltöltését az egyetemi E-learning portálra.

A feltöltés lépései a következők:
1) Belépés az E-learning portálra
https://elearning.szie.hu/

Bejelentkezés

Információk a belépéshez: Az e-learning portált az Egyetem hallgatói ugyanazzal a felhasználónévvel (neptun
azonosító) és jelszóval érik el, mint a többi központi azonosítást használó szolgáltatást (pl. webmail, eduroam,
honlapok, központi géptermek).
Ha egyik szolgáltatást sem használták korábban, a következőképpen kell eljárni:
Felhasználói fiók aktiválása (ha még soha nem tette meg):
A joker.szie.hu oldalra a Neptun kóddal lehet
belépni, jelszóként a "Ne" szócskát és a születési
dátum 8 számjegyét kell beírni (pl. Ne19940315).
A bejelentkezés után aktiválni kell a fiókot, ami
egy kötelező jelszócserét jelent.
Innentől kezdve a központi egyetemi
rendszerekbe, így az E-learning rendszerbe is a
Neptun kóddal és a már megváltoztatott
jelszóval lehet belépni. A jelszócsere a Neptun
rendszert nem érinti.

Javasoljuk, hogy próbálja ki a portálra történő belépést jóval a leadási határidő előtt.
Ha a fent leírtak alapján nem sikerül a belépés, jelezze a problémát az Informatikai Főosztály helpdesk
szolgálatán, a helpdesk@ih.szie.hu címen.

2) A záróvizsga kurzus megkeresése


Jelentkezzen be az e-learning portálra, majd másolja be az alábbi linket a böngészőjébe. A megadott
URL közvetlenül a kurzushoz irányítja.

A „GTK – Záróvizsga 2020. június” kurzus linkje: https://elearning.szie.hu/course/view.php?id=5462


Másik lehetőség a cím alapján történő kurzuskeresés, amit a jobb oldalon felül található „Kurzusok”
gombra kattintva kezdhet meg.
Kurzusok keresése

Saját kurzusok listája (amire a
Kurzusok
beiratkozás
már keresése
megtörtént)

Ide írja a kurzus címét, vagy a
cím egy részét: pl. „Záróvizsga
2020 június”

A találati listából kattintson a megfelelő kurzus címére (GTK – Záróvizsga 2020. június).

3) Beiratkozás a kurzusra
A Neptun üzenetben megkapott beiratkozási kulccsal tud a kurzusra beiratkozni.

A beiratkozási kulcs helye

Figyelem! Gyakran előfordul, hogy a jelszót azért nem ismeri fel a rendszer, mert a kimásolt és beillesztett
jelszó elé vagy mögé egy üres „szóköz” karakter kerül.

4) A vizsgabizottság kiválasztása és a prezentáció feltöltése
Miután sikeresen beiratkozott minden szükséges információt megtalál a kurzus oldalán.
A kurzusfelületen találja a vizsgabizottságokat. Válassza ki az Ön vizsgabizottságát, kattintson a megfelelő
bizottságnál a Prezentáció-ra .
Látni fogja az aktuális határidőt, és a hátralevő időt is. A „Leadott munka hozzáadása” gombra kattintva
töltse fel az állományt.

A gombra kattintva tudja
feltölteni a prezentációját
(max. 2 MB).

Nagyon sok sikert kívánunk a záróvizsgához!

