Tisztelt Hallgatók!
A Bevezetés az információtechnológiába (BIT) c. tárgy kötelezően teljesítendő az osztott képzési rendszerű,
alapszakos (BA/BSC) nappali és levelező tagozatos tanulmányok ideje alatt (néhány alapszak kivételével, ahol a
szak tantervi hálója tartalmaz informatikai ismereteket – az adott szak tanulmányi ügyintézőjével célszerű
egyeztetni erről). Az osztatlan tanárképzésben tanuló hallgatók számára nem vonatkozik e tájékoztató, nekik
külön informatika tárgyat kell teljesíteniük tanulmányuk első félévében.
A tárgy tartalmi követelményei, valamint a képzési formája a 2013/2014-es tanév 1. szemeszterétől jelentős
mértékben módosult, így azok a felsőéves hallgatók, akik korábban nem vették fel, vagy nem teljesítették, már
az új rendszer szerint tehetnek eleget e tanulmányi kötelezettségüknek.

Tárgyfelvétel
1. A hallgatók a Savaria Egyetemi Központ karain eltérő tárgykóddal találják a Neptun rendszerben a tárgyat: a
nappali tagozaton SBANST1021, SBANST1022, vagy SBANST1023, a levelező tagozaton pedig
SBALST1021, SBALST1022, SBALST1023 kóddal.
2. A nappali tagozatos hallgatók számára a tárgy képzési formája – a korábbi évektől eltérően – nem
távoktatás, hanem órarend szerinti jelenléti (heti két tanórás) szemináriumi forma (E változás valójában
visszatérést jelent a különböző szakok tantervi hálójában korábban is megtalálható rendszerhez).
a. Ennek megfelelően a képzést szervező intézet több kurzust hirdet meg a tárgyhoz, a hallgatók szaktól,
kartól függetlenül ezek közül választhatnak az alapján, hogy a saját órarendjükbe melyik napon,
melyik idősávba tudják beilleszteni az adott kurzust.
b. A meghirdetésre kerülő kurzusok száma az oktatói kapacitás okán véges, így előfordul, hogy az adott
félévben nem minden érintett hallgató (elsőéves és felsőéves) tudja felvenni és teljesíteni a tárgyat,
illetve nem kerül meghirdetésre olyan kurzus, mely az adott idősávban megfelelő az érintettek
számára.
c. Ennek kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tárgy a tanulmányok ideje alatt teljesítendő – nem
kötelező az első félévben –, és a korábbi gyakorlattal ellentétben minden félévben, adott számú
kurzussal meghirdetésre kerül. (A korábbi gyakorlat csak a páratlan félévekben adott lehetőséget e
tárgy felvételére). A hallgatók így megválaszthatják, hogy melyik félévükben teljesítik e tanulmányi
kötelezettségüket. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy erre nem kapnak külön figyelmeztetést!
d. A meghirdetésre kerülő kurzusok között van 2 speciális kóddal (TAN (csak az őszi félévben),
FELM (őszi és tavaszi félévben)) ellátott kurzus is. A TAN kóddal rendelkezőre csak a nappali
tagozatos, tanító alapszakos hallgatók jelentkezhetnek, számukra felmentés sem adható. A FELM
kódú kurzust (melyhez nem kapcsolódik időpont és terem) azok a hallgatók vegyék fel, akik e
tájékoztató későbbi részében ismertetett végzettségek valamelyikével rendelkeznek, így felmentést
szeretnének kérni a tárgy teljesítése alól! Természetesen ők csak ezt veszik fel, hisz kérelmük
pozitív elbírálása esetén nem járnak majd órára.
3. A levelező tagozatos hallgatók számára – a konzultációs rendbe történő beillesztés nehézsége okán –
továbbra sem szervezünk jelenléti oktatást, így számukra ezután is távoktatási (e-learning) formában
történik a felkészülés. Szaktól függetlenül egy közös kurzust tudnak felvenni (lásd levelezős kódok), s e
tájékoztató későbbi pontján található információk alapján az elektronikus tanulási felületre bejelentkezve, az
ottani tárgyfelvételt követően, az ott található információk alapján tanulhatnak. Természetesen a levelezős
hallgatók számára is él az a lehetőség, hogy a tanulmányi idejük alatt eldönthessék, hogy melyik
szemeszterben teljesítik a tárgyat. Felmentési kérelem benyújtása esetén a levelezős hallgatók számára
meghirdetett kurzust kell felvenni, számukra – a jelenléti oktatás hiánya okán – nincs különbség a
tárgyfelvételben.
4. A nappali tagozatos hallgatók is használják az e-learning keretrendszert, a tárgyhoz kapcsolódó tartalmak,
további információk számukra ott lesznek elérhetők.

A tárgy Célja: a meglévő, rendkívül változatos számítástechnikai ismeretek közös szintre hozása, korszerűsítése.
Másrészt a felsőoktatási tanulmányok során, a felvett szakhoz, tárgyakhoz kapcsolódó beadandó feladatok,
később a szakdolgozat, portfólió, TDK dolgozat formailag megfelelő minőségű elkészítésének támogatása.
Meghatározó területe a tudományos igénnyel készült szöveges dokumentumokban a szakirodalmi hivatkozások
szintaktikájának pontos ismerete és alkalmazása.
Teljesítés
A tárgy gyakorlati jeggyel zár. A követelmények részletes feltételeit az e-learning keretrendszerben található
tárgyleírás, továbbá a követelmények leírása tartalmazza.
A levelező tagozatos hallgatók a Moodle felületre történő belépést javasoltan legkésőbb a félév kezdetét
követő hónap közepéig tegyék meg, tájékozódjanak a tananyagról, különösen a beadandó feladatok
határidejéről, mivel azt később már nem lehet pótolni! Itt kapnak majd értesítést arról is, hogy kiírásra kerülnek
a vizsgaidőpontok, melyeket természetesen majd a Neptun rendszerben találják, a vizsgára ott kell jelentkezni.
A nappali tagozatos hallgatók a jelenléti oktatás keretében a szorgalmi időszakban szerezhetnek gyakorlati jegyet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Neptun tárgyfelvétele, a vizsgákra történő jelentkezés és a Moodle kurzusba történő
belépés és tevékenység egymástól független!
Keretrendszer
A Moodle e-learning keretrendszer webcíme: http://elearning.ttmk.nyme.hu
Bejelentkezés: felhasználói név: Neptun kód (kisbetűkkel); jelszó: alapértelmezésként a születési dátum – az
első Neptun bejelentkezéskor alkalmazott formában, melyet célszerű megváltoztatni. Sikertelen belépés esetén
próbálja meg jelszóként beírni szintén a Neptun azonosítóját (kisbetűkkel). A nappali tagozatos hallgatók a
jelenléti konzultációkon kaphatnak megoldást a belépési problémákra. A levelező tagozatos hallgatók e-mailben
kérhetnek segítséget. (f_andras@ttk.nyme.hu)
A belépési adatok megváltoztatása független a Neptun rendszertől! Kérjük, hogy személyes adatlapját, különösen
az e-mail címét mindenki ellenőrizze, s ha szükséges, akkor javítsa az érvényes és használt címre! (Profil
frissítése)
A bejelentkezés után a bal oldalon található menüben (Minden kurzus / Farkas András) be kell iratkozniuk a
Bevezetés az információtechnológiába c. kurzusba. (Ne keverjék össze a tanító szakos hallgatók számára
fenntartott képzéssel!) A tárgy felvételéhez szükséges egy beiratkozási kulcs, mely jelenleg: bit2014
Sikeres felvétel után középen megtalálják a kurzus nevét, azt kiválasztva léphetnek be és tájékozódhatnak a
tartalmakról.
Felmentés
VÁLTOZÁS TÖRTÉNT A 2013-2014 1. FÉLÉVÉHEZ KÉPEST!
A tárgy teljesítése alól felmentés adható. E kérvényeket az Ütemtervben (intézményi honlapon elérhető)
megadott határidőig (általában a szorgalmi időszak eleje, 1-2. hét) kell az adott szervezeti egységhez eljuttatni. A
felmentés alapja 2014 februártól csak a következő felsorolás valamely eleme lehet:
1. Az Országos Képzési Jegyzékben megtalálható 55-ös képzésazonosító számmal kezdődő akkreditált
felsőfokú informatikai szakmai végzettség, mint pl. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező, Webprogramozó, Általános rendszergazda, melynek dátuma nem régebbi, mint 2008.01.01. Az 54-es
képzésazonosító számmal kezdődő emelt szintű szakképesítések, valamint az alap és középfokú
végzettségek nem számíthatók be a kreditrendszerű képzésben.
2. Korábbi, felsőoktatási tanulmányok során, illetve felsőoktatási szakképzés keretében teljesített
informatika alapozó ismereteket tartalmazó kurzus, melynek vizsga / gyakorlati jegyének dátuma
nem régebbi, mint 2008.01.01. Aláírással zárult tárgy nem számítható be!
3. Informatikatanár diploma, informatika tárgykörben szerzett alapszakos / mesterszakos (főiskolai,
egyetemi) diploma (időponttól függetlenül)
Kiemelendő, hogy a kérvények benyújtásához mellékleteket (csak másolatokat!) kell csatolni, melyek
igazolják a megszerzett végzettséget, teljesített képzéseket. Mindezek nélkül a beszámítási kérelem
érvénytelen!

A 3. pont esetében a kérvény mellé csak a diplomamásolat benyújtása szükséges. A korábbi felsőfokú vagy
felsőoktatási tanulmányok esetében, az informatikai szakmai tárgyak teljesítését azonosítható módon igazoló
indexmásolatot (elektronikus tanulmányi rendszer másolatát) és hitelesített tematikákat kérjük mellékelni!
Tematika hiányában nem lehet megállapítani, hogy a tanult szakmai tartalmak milyen mértékben fedik le az
elvártakat. Fontos hangsúlyozni, hogy a beszámítás csak akkor lehetséges, ha a benyújtott tematika jelentős része
megegyezik a kiváltandó tárgyéval. A tematikát nem kell mellékelni azoknak, akik a Nyugat-magyarországi
Egyetemen korábban teljesített informatika kurzus alapján kérnek felmentést. (indexmásolat / tanulmányi
rendszer kivonata ekkor is szükséges)
Kapcsolattartás
Probléma, (szakmai, szervezésbeli) kérdés esetén a levelező tagozatos hallgatók a Moodle keretrendszer
felületét használják elsődlegesen, az erre kijelölt fórumban lehet az oktatókkal, illetve egymással kommunikálni.
Természetesen a nappali tagozatos hallgatók számára is él ez a lehetőség a szemináriumi órák mellett.
A tárgy felelőse Dr. Farkas András egyetemi docens. A tárgy szervezetileg a Matematika, Fizika és Műszaki
Intézeten belül a Technika és Alkalmazott Informatika Intézeti Tanszékhez tartozik. Csak abban az esetben, ha
nem sikerül a fórumban megoldást találni, akkor az intézeti titkárság fogadó óráit betartva, személyesen
jelezhetik kérdéseiket vagy a C épület alsó folyosóján található Matematika, Fizika és Műszaki Intézet
titkárságán, vagy a B épület 3. emeltén található oktatói irodában. A fogadó órákról az intézet honlapján
tájékozódhat: http://ttmk.nyme.hu/mfi/Lapok/Home.aspx

Eredményes munkát kívánok!
Dr. Farkas András
egyetemi docens

