
Moodle kurzus – az idő szorításában  
 

Célok: 

Kurzus beállítása 

Már meglévő segédanyagok (pl.: pdf, .txt, .pptx) feltöltése a hallgatók számára 

Hallgatók beíratása 

Bejelentkezés 

Látogasson el a https://elearning.unideb.hu címre 

Lépjen be a rendszerbe (hálózati azonosító + jelszó)  

Ha most lépett be először, akkor még nincs kurzushoz rendelve. 

Változás! Keresse ki a saját kurzusát az IK kurzusai közül és használja a megfelelő beiratkozási 

kulcsot.  

Kurzusbeállítás (csak a szükséges) 

Kattintson a „Kurzus adminisztráció” gombra (fogaskerekek) 

Majd kattintson a „Kurzusbeállítások szerkesztése” linkre 

 

Állítsa be a kurzus kezdő és végdátumát. Később is módosítható, ha változni fog….  A cél az, 

hogy a hallgató lássa, hogy van ilyen órája.  
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https://elearning.unideb.hu/


 

Görgessen lefele és az „Állományok és feltöltések” szakasznál növelje meg a méretet szükség 

szerint. 

 

 

Mentse a módosításokat.  

Már meglévő anyagok feltöltése 

1. Lépjen át szerkesztési módba a zöld-fehér, a felső menü ceruzás ikonjára kattintva 

 

 

2. Az anyagok rendszerezése érdekében érdemes néhány „témákat” hozzáadni.  

A gomb neve téma, de muszáj téma szerint rendszerezni az anyagokat. Lehet ez előadás-

gyakorlat bontás is, stb. 

 

3. Keresse ki a saját gépén az anyagokat és egyszerűen húzza át azokat (drag and drop) a kívánt 

szakaszhoz. Egyszerre több fájl is feltölthető.    

 

Megjegyzés1: Ha a drag and drop nem működik, akkor a „Tevékenységek vagy tananyag beszúrása” 

gombra kattintva is megoldható a feltöltés. A megnyíló ablakban az „Állományokat” keresse. 



Megjegyzés2: Nagyméretű fájlokat (jó minőségű, hosszú videók) ne töltsön fel a Moodle rendszerbe, 

használjon linket. Kattintson a „Tevékenységek vagy tananyag beszúrása” gombra és a megnyíló ablak 

alján keresse az „URL” rádiógombot.  

 

Hallgatók beíratása 

Csoportos beíratás 
 

Akkor érdemes ezt a lehetőséget választani, ha több oktató tartja a gyakorlatokat vagy más okból külön 

kívánjuk látni az egyes neptunbeli kurzusokra járó hallgatók teljesítéseit. Egy kicsit több munkával jár, 

mint a „Neptun beíratás", de a befektetett munka meg fog térülni, mert nem egy nagy listából kell 

majd kivadászni egy-egy csoport teljesítéseit.  

Ha ezt választja, kövesse a METK leírását: (bejelentkezés szükséges) 

https://elearning.unideb.hu/mod/book/view.php?id=89284&chapterid=7412 

 

Neptun beíratás 

1. Kattintson a „Kurzus adminisztráció” gombra (fogaskerekek) 

2. Majd válassza ki a „Beiratkozási módszerek” menüpontot 

 

3. A megjelenő lapon válasszuk ki a „Neptun beiratkozás v2”-őt 

 

4. Majd keresse ki a félévben oktatott óráink közül a megfelelő(ke)t. Mivel nincsenek csoportok 

a Moodle-ben létrehozva, elég a tárgy neve mellé tenni egy pipát. Görgessen le a lap aljára és 

kattintson a „Módszer hozzáadása” gombra.  
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https://elearning.unideb.hu/mod/book/view.php?id=89284&chapterid=7412


 

 

Megj. 1: Azon hallgatók, akik korábban már használták az e-learning.unideb.hu-t azonnal 

megjelennek a résztvevők között, a többi hallgató az első bejelentkezést követően lesz a 

kurzushoz rendelve.  

Megj. 2: Ha egy hallgató a belépést követően sem jelenik meg a kurzus résztvevői között, akkor 

lehetőség van manuálisan felvenni őt a kurzusba a „Résztvevők” lapon.  

 

 

 


