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A Szegedi Tudományegyetemen 2020. március 23-án megkezdett rendkívüli online oktatással 
kapcsolatban rendszeresen tájékoztatást küldünk hallgatóink számára. Ebben a levelünkben 
tájékoztatjuk Önt az aktuális információkról. 
Tudjuk, hogy az egyetem egészére kiterjedő online életformához mindenki a legjobb tudása szerint 
alkalmazkodik. Ehhez szeretnénk az aktuális információk hiteles, rendszeres összefoglalásával, 
időről időre segítséget nyújtani. Ez a levél a hallgatókat általában érintő, legfontosabb újdonságokat 
foglalja össze. Újabb tanácsokat adunk a CooSpace használatához, majd a folytatásban válaszolva  
a számos hallgatói kérdésre, az SZTE Klebelsberg Könyvtár információit összegezzük.  
Bemutatjuk a Coursera for SZTE oktatási platformot, mely egyedülálló a magyar felsőoktatásban. 
Minden téren szeretnénk támogatást adni hallgatóinknak, ezért a tájékoztatót  
az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ soraival zárjuk. 

Együtt sikeresen teljesítjük a félévet!

Tartalom:

Tisztelt Hallgató!

Szeged, 2020. április 1.
Prof. Dr. Gellén Klára s. k.

oktatási rektorhelyettes
Távoktatási Operatív Bizottság  elnöke

1. CooSpace - a hivatalos forrás
2. Klebelsberg Könyvtár - online nyitva
3. Coursera for SZTE
4. Egyetemi Életvezetési és Tanácsadó Központ - léleknavigátor, ha most nehezebb 
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1. Coospace - a hivatalos forrás

A rendkívüli online oktatás elsődleges és hivatalos színtere továbbra is a CooSpace, kérjük, onnan 
tájékozódjanak az egyes kurzusokkal kapcsolatban:

Kérjük, hogy amennyiben még nincs információja a kurzus rendkívüli online oktatás keretében 
történő teljesítéséről, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a kurzus oktatójával! 
A CooSpace Hallgatói Információs Színtéren rendszeresen frissül a rendkívüli online oktatással 
kapcsolatos gyakori kérdések hirdetőtábla és a tájékoztató levelek is ott találhatóak.

• minden kurzusnak van CooSpace színtere
• a CooSpace színterei összekapcsolják az adott kurzus hallgatóit és oktatóit
• a CooSpace-be Neptun vagy korábbi ETR azonosítóval lehet belépni

http://www.coosp.etr.u-szeged.hu/
http://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-462813/NewsBoard-1720057
http://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-462813/NewsBoard-1719338
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Szakdolgozók számára: http://szakdolgozat.ek.szte.hu összegyűjtött módszertani 
segédanyagok és forrásgyűjtéshez készített javaslatok érhetők el.

Magyar nyelvű e-könyvek és tartalmak:

Az SZTE-n elérhető digitalizált tartalmak és otthoni 
használatuk módja:

• http://www.ek.szte.hu/online-forrasok  -    
Itt találnak útmutatót a proxy-beállításhoz  
és az EduID regisztrációhoz is.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtárban digitalizált 
tartalmak:

• AZ SZTE-n keletkezett és keletkező elektronikus tananyagok gyűjtőhelye: http://eta.bibl.u-szeged.hu
• Az SZTE-hez köthető tudományos és szépirodalmi művek adatbázisa: http://acta.bibl.u-szeged.hu

A távoktatásra való tekintettel már lehetséges a távoli beiratkozás az SZTE Klebelsberg Könyvtárba. 
Azoknak az SZTE hallgatóknak, akik korábban már beiratkoztak, jelenleg nincs teendőjük. 
Ők a korábban megszokott módon tudják igénybe venni az online szolgáltatásokat.

2. Klebelsberg Könyvtár  - online nyitva

A sikeres felkészüléshez szükséges könyvtári anyagok eléréséhez nyújt segítséget  
az SZTE Klebelsberg Könyvtár tájékoztatója:

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár jelenleg nem 
látogatható. A belépés a könyvtár területére,  
a kölcsönzés, a könyvek visszavétele egyelőre 
nem lehetséges, viszont késedelmi díjat  
a bezárási időszakra nem számítanak fel.  
Bővebb tudnivalók és friss információk a könyvtár 
honlapján, a www.ek.szte.hu oldalon érhetők el.

• Szaktárs: a legnagyobb adatbázis, ahol magyar nyelvű e-könyveket találhatunk. Több szak-
könyv-kiadó  (pl. L’Harmattan, Osiris, Gondolat, stb.) műveit érhetük itt el: https://www.szaktars.hu.

• MeRSZ: az Akadémiai Kiadó elektronikus alapműveinek gyűjteménye: https://mersz.hu.
• Akadémiai Kiadó szótárai és lexikonjai: https://www.szotar.net
• A Typotex Kiadó gondozásában megjelent szakkönyvek, felsőfokú tankönyvek érhetők el elektroni-

kus formában: https://edu.interkonyv.hu

http://szakdolgozat.ek.szte.hu
http://www.ek.szte.hu/online-forrasok
http://www.ek.szte.hu/online-forrasok-otthonrol/
http://www.eduid.u-szeged.u/
http://eta.bibl.u-szeged.hu/
http://acta.bibl.u-szeged.hu%0D
http://www.ek.szte.hu/online-beiratkozas-az-szte-klebelsberg-konyvtarba-szte-hallgatok-reszere/
www.ek.szte.hu
https://www.szaktars.hu.
https://mersz.hu
https://www.szotar.net
https://edu.interkonyv.hu%0D
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Teljes szövegű (idegen nyelvű) tartalmak:

Ebsco Discovery Service (EDS) előfizetett e-könyvek, online folyóiratok, cikkek közös keresője.

Az előfizetett tartalmak otthoni eléréséhez útmutatót (proxy és EduID) az SZTE Klebelsberg 
Könyvtár weboldalán találnak: http://www.ek.szte.hu/online-forrasok-otthonrol.

A könyvtár munkatársaitól segítség kérhető:  
chaten hétfőtől péntekig 10-14 óra között,  
valamint e-mailben az info@ek.szte.hu címen. 

A könyvtár honlapján és közösségi oldalán meg-
jelenő friss információkat érdemes folyamatosan 
követni.

• Arcanum Digitális Tudástár: tudományos szakfolyóiratok, újságok, lexikonok tematikus  
gyűjteményében lehet keresni. https://adtplus.arcanum.hu

• További lehetőségek: itt.

3. Coursera for SZTE

A Coursera a világ legnagyobb online oktatási platformja, ahol  

érhető el ingyen az SZTE polgárai számára. 

További információ a regisztrációról itt: https://u-szeged.hu/coursera/reszvetel

A lényeg: a tudás. 

• 11 tudományterületen,
• 19 nyelven,
• a világ 190 egyetemétől és nagyvállalatától (pl.: Yale és IBM),
• 4 000 kurzus

• A Coursera for SZTE programban a kurzusok bármikor felvehetőek és leadhatóak. 
• A regisztrálók bármennyi kurzust felvehetnek. 
• Ha nem sikerül a vizsgateszt, bármennyiszer újra lehet próbálkozni. 

http://www.ek.szte.hu/online-forrasok-otthonrol/
http://www.facebook.com/klebelsbergkonyvtar
https://adtplus.arcanum.hu
http://www.ek.szte.hu/hallgatok-szamara-javasolt-forrasaink-es-szolgaltatasaink/
https://u-szeged.hu/coursera/reszvetel
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQcfI_FTayxM%26feature%3Demb_title%20
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4. Egyetemi Életvezetési és Tanácsadó Központ
léleknavigátor, ha most nehezebb

A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak 
online tanácsadással segít a Léleknavigátor  
(http://www.leleknavigator.hu/online-tanacsadas).  
Az e-mailen keresztül történő tanácsadás 
lehetőséget biztosít a problémák megfogal-
mazására, és hogy visszajelzés érkezhessen 
külső szemlélőtől, tapasztalt szakembertől.  
A szolgáltatás ingyenes és anonim, az alábbiakban 
olvasható a központ tájékoztatója:

Minden SZTE hallgató számára továbbra is biztosítjuk az 5 alkalmas életvezetési - pszichológiai 
tanácsadást az online térben a távoktatás idején.

Kétféle lehetőséget is kínálunk:

1. Amennyiben pszichológus szakemberünkkel szeretnél beszélgetni Neptun azonosítódat, tele-
fonszámodat és a lehetséges időpontokat (amikor csendes helyre tudsz elvonulni) küldd el az 
alábbi e-mail címre: tanacsado@rekt.szte.hu

A szakemberünk fogja felvenni Veled a kapcsolatot, az 5 alkalmas ingyenes Skype-os tanácsadás 
menetével kapcsolatban.

Információk: http://www.eletv.u-szeged.hu/aktualitasok

2. Amennyiben e-mail alapú levelezés útján beszélgetnél szakemberrel, heti levélváltásokban, 
akkor pedig vár a Léleknavigátor:
leleknavigator.hu/online-tanacsadas

További támogatás a tanulásban
A hatékony tanulás körüljárása TÁVOKTATÁS idején:
http://www.eletv.u-szeged.hu/aktualitasok/6-szemuveg-modell 

Online életvezetési/ pszichológiai tanácsadás lehetőségek minden
SZTE hallgató számára a távoktatás idején

http://www.leleknavigator.hu/online-tanacsadas
http://www.eletv.u-szeged.hu/aktualitasok
http://leleknavigator.hu/online-tanacsadas
http://www.eletv.u-szeged.hu/aktualitasok/6-szemuveg-modell
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A Speciális Képzési Igényű hallgatóknak nyújtott segítség az SZTE-n távoktatás idején

Az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ munkatársai továbbra is elérhetőek az online 
rendszerben, e-mailben, illetve az ismert közösségi oldalon ( Facebook csoport: SZTE SANSZ 
2019 , Messenger: Sansz Nagy Kata) 
Információkat, tanácsokat lehet kérni: eselyiroda@rekt.szte.hu 
Tájékoztatunk: http://www.eletv.u-szeged.hu/eselyegyenloseg/eselyegyenloseg 

CooSpace: a futó kurzusok fórumain keresztül
Kedves Hallgatóink, felmerült kérdéseitekre folyamatosan, napi rendszerességgel válaszolunk, 
sőt csoportos videochat formájában egymást is segíthetitek.

A fogyatékossággal élő hallgatók esetében most különösen fontos az oktatásban részt vevő 
felek  együttműködése! A tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítése során az oktatóitokkal 
közösen kell megtalálnotok a megoldásokat az esetleges nehézségek leküzdésére. Az optimális 
konszenzus megszületésében szívesen segítünk.

Eredményes tanulást, sok türelmet mindenkinek!
Vigyázzatok magatokra, családotokra, és barátaitokra is!

http://www.eletv.u-szeged.hu/eselyegyenloseg/eselyegyenloseg

