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Elektronikus jegyzetek megvásárlása
A Neptunban leírtaknak megfelelően az elektronikus tankönyv ára: 5.000 Ft
A félév folyamán lehetősége van a digitális jegyzetet megvásárolni, akár egyesével is.
Fizetési határidő: 2018. június 15. A fizetés módja átutalás (további információt a 2. oldalon
talál). Az átutalást igazoló szelvényt szkennelve, lefényképezve vagy képernyőkép készítés
segítségével, elektronikusan a http://old.moodle.nyf.hu/ oldalon kell feltölteni!
SZELVÉNY FELTÖLTÉSE, ELEKTRONIKUS JEGYZETEK AKTÍVÁLÁSA
A http://old.moodle.nyf.hu/ címen elérhető Virtuális Campus-nak nevezett oktatási
rendszerre
történő
belépéshez
szükséges
egy
egyszeri
regisztráció
a
http://hp.nyf.hu/hallgatoi_regisztracio/ oldalon.
A Virtuális Campusra történő belépést követően, a „C típusú e-learning tárgyak  Befizetést
igazoló szelvény feltöltése, jegyzet aktiválása” pontban tudja feltölteni a szelvényt. Az oldalon
minden információ megtalálható a sikeres aktiváláshoz. A szelvényt e-mailen visszaküldeni nem
lehet!
A tananyag elérése
A tárgyak aktiválása után a következő belépéskor hozzáférhetünk a digitális jegyzetekhez. A
baloldali „Kurzusaim” panelen találja meg a felvett tárgyait.
Tantárgyak
CE3007(L) Birkózás a feszültséggel
CE3006(L) Felkészülés egy bemutatóra
CE3009(L) Használjuk az internetet tanulásra
CE3005(L) Hatékony feljegyzés készítés
CE3011(L) Hatékony kommunikáció: Hallasz?
CE3013(L) HR

CE3017(L) Minőségbiztosítás
CE3014(L) Munkavállalók, karrier életút
CE3003(L) Tanulni a sikerért. Alapok.
CE3004(L) Tanulás a sikerért: memóriafokozók
CE3019(L) Ubuntu Linux kezdőknek
CE3022(L) Vállalati felhasználói programok

A tantárgyak teljesítésének feltételei
Mindenki saját belátása szerint tanul. A számonkérés anyagát kizárólag az interneten elhangzott,
és leírt információk adják. A vizsgára a kurzusban található gyakorlótesztek segítenek felkészülni.
A gyakorlati jegy megszerzésére online vizsgateszteket hirdetünk meg a Virtuális Campuson.
Az összes felvett tárgyból egy időben kell vizsgát tenni. A vizsgatesztet a kurzuson belül találja,
és csak a meghirdetett időpontokban lehet elérni. Vizsgára jelentkezni nem kell, csak a
vizsgaidőpontban belépni, és a tesztet kitölteni. Háromszor lesz lehetősége egymásután megoldani
egy tárgy tesztjét, mindig a legjobb eredményt értékeljük!
VIZSGAIDŐPONTOK
2018. május 25 – június 7.
2018. június 11 – június 21.
A Neptunba történő érdemjegybeírások időpontjai:
 2018. június 8.
 2018. június 22.
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Digitális jegyzet vásárlása utalással
A főiskola alábbi számlaszámára utalhatjuk a jegyzetek árát (5.000 Ft / jegyzet):
Bank:
Magyar Állami Kincstár
Számlaszám:
10044001-00282895-00000000
Kedvezményezett (ha szükséges): Nyíregyházi Egyetem
közleménybe az alábbiakat írjuk (FONTOS!):
„Témaszám: T00740T11, Digitális jegyzet, Saját Neptun kódunk”
A Saját Neptun kódunk helyére értelemszerűen a Neptun kódunkat, vagy annak a hallgatónak a
Neptun kódját írjuk, akinek a nevében átutaltuk a jegyzetek árát. A közlemény többi része nem
változik.
Az átutalás megtörténte után a bizonylatot fel kell tölteni a http://old.moodle.nyf.hu/ oldalra.
Kapcsolat: elearning@nye.hu
Eredményes tanulást kívánok Önnek,
Falucskai János
főiskolai docens

