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Internet technológiák

Követelmények

2021. január 29.

Oktatási rend

• Az oktatást távolléti, digitális oktatás keretében kezdjük.

• Az órákat az órarend szerinti időpontokban, de távolléti 

oktatással tartjuk, Teams platformon.

• Jelenléti oktatásra történő esetleges áttérés Egyetemi / Kari 

értesítés után képzelhető el. Ez a neptunon keresztül is 

publikálásra kerül majd.

e-mail protocol #1

• E-mail címem: ercsey@mik.pte.hu.

• A feladó minden esetben a következő típusú lehet csak: 

neptunkód@pte.hu. („A hallgatók automatikusan kapnak Office 

365-ös hozzáférést és email címet.”)

• Az e-mail üzenet tárgya a célra vonatkozó, egyértelműsíti a 

tartalmat. Pl: „Internet technológiák 1. házi feladat” 

• Minden e-mailt megszólítással kell kezdeni (pl. Tisztelt Tanár 

Úr!); továbbá elköszönéssel és aláírással kell befejezni (pl. 

Üdvözlettel: Gipsz Jakab).

• Minden e-mail tartalmazza az egyértelmű beazonosításához 

szükséges információkat és a világos magyarázatot:

– a kapcsolódó tantárgy megnevezését és 

– az e-mail üzenet célját.

e-mail protocol #2

• Azon e-mailek, amelyek a fentieket nem teljesítik, figyelmen 

kívül lesznek hagyva.

• A beérkezett e-mailek a következő óra keretein belül kerülnek 

megválaszolásra. Írásbeli, személyre szóló e-mail választ nem 

küldök.

Felvétel készítése

• A felvételek készítéséhez nem járulok hozzá.

• A meghívott külső előadók a felvételek készítéséhez nem 

járultak hozzá.

Tanulmányi időszak

• Az előadások vázlata és a házi feladatok felkerülnek a 

neptunba. 

• A számonkérés alapja a hálózaton elérhető anyag, plusz az 

előadáson és gyakorlatokon elhangzottak.

mailto:ercsey@mik.pte.hu
mailto:neptunkod@pte.hu
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Tervezett ütemezés

A meghívott előadók rendelkezésre állása a tervezett ütemezést módosíthatja.

Házi feladatok

• Egy házi feladatot kell határidőre elkészíteni és beadni. 

• A házi feladat személyre szól. 

• A beadott házi feladat értékelése:

– Határidőre nem beadott vagy Értékelhetetlen: 0 pont.

– Megfelelő: 1 pont. (Különleges esetben kimagasló.)

• Minden házi feladatot be kell mutatni kb. 10 percben, előre 

elkészített ppt, vagy más prezentáció formájában a megadott 

időpontban. 

• A házi feladat bemutatásának értékelése: 

– Megfelelő: 1 pont.

– Nem bemutatott: 0 pont.

Házi feladat

• Benyújtás: neptunon keresztül, határidő: 7. hét, március 16., 

10:00. Figyelem! Ezen határidő után beküldött házi feladat már 

érvénytelen! 

• Ez a házi feladat a Fortune 500 céggel kapcsolatos. A 

hallgatóhoz hozzárendelt vállalatot a neptunon publikált lista 

tartalmazza. 

• Feladatok. 

– Írjon a cégről egy bemutatót min. 1 oldalban! 

– Válassza ki a cég egy osztályát/ termékét/ szolgáltatását, amelynek köze 

van az internet technológiákhoz, majd mutassa azt be min. 1 oldalban! 

– Adja meg a választott osztály/ termék/ szolgáltatás üzleti vászon 

modelljét táblázatos formában!

Házi feladat pótlása

• TVSZ szerint lehet javítani / pótolni minden beadott házi 

feladatot. A házi feladat javításának / pótlásának menete a 

következő. 

– A beadott megoldást értékelem. Az eredményt a neptunon 

publikálom. A hibákat a következő óra alkalmával 

ismertetem.

– Az értékeléstől számított egy héten belül minden megoldás 

javítható / pótolható. Azokat ismételten értékelem. A javított / 

pótolt dokumentáció a javításnak / pótlásnak megfelelő 

pontot éri (a korábbi pontszám törlődik). 

– Az egy héten túl javított dokumentáció 0 pontot ér.

– Az egy héten túl pótolt dokumentáció 0 pontot ér.

– Minden további dokumentáció javítás / pótlás 0 pontot ér. 

Házi feladat bemutatásának 

pótlása
• A házi feladatot be kell mutatni a megadott időpontban.

• A (pl. egészségügyi okok miatt) elmaradt bemutató a következő 

alkalommal pótolható.

• A pótlás során elért eredmény számít. 

Megjegyzés a házi feladathoz

• Határidőn túl beérkezett házi feladatok érvénytelenek.

• Kérem, saját anyagokat készítsenek. Kérem, több forrásból 

dolgozzanak. Kérem, részletesebben írjanak, ahol az indokolt.

Kérem, pontosan nevezzék meg a felhasznált forrásokat.

• Kérem, vegyék figyelembe, hogy a fenti feladatok elvégzése 

jelentős időráfordítást igényel, kellő időben kezdjenek hozzá.

• Kérem, vegyék figyelembe, hogy a számonkérés alapja a 

neptunon publikált anyagok, beleértve a házi feladatokat.
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Zárthelyi dolgozat

● Egy zárthelyi dolgozatot írnak a 14. héten. 

● Minden zárthelyi dolgozat / teszt írásbeli.

● A tesztek értékelése pontozás alapján történik.

● A számonkérés alapja a hálózaton elérhető anyag, plusz az 

előadáson és gyakorlatokon elhangzottak. 

● A számonkérés alapjába beletartoznak a beadott házi 

feladatok is.

● Amennyiben egy zárthelyi dolgozat eredménye nem éri el az 

50%-ot, akkor az elégtelen.

● A nem megírt teszt 0 ponttal eredménytelen.

● Számonkérés közben nem használható külső segédeszköz.

Zárthelyi dolgozat pótlása

• Minden zárthelyi dolgozat javítható, a javítás során az eredeti 

eredmény elvész, a javítás során elért eredmény számít.

• Meg nem írt zárthelyi dolgozat pótolható, a pótlás során elért 

eredmény számít.

• A pótlás várható időpontja: 15. hét második fele.

Aláírási feltétel

i)Nem kap aláírást az a hallgató aki a házi feladattal 

kapcsolatosan nem kap legalább 2 pontot (azaz 

nem csinálja meg, nem küldi el időben, értékelhetetlen anyagot 

küld, vagy azt nem mutatja be).

és / vagy

ii) Zárthelyi dolgozatot nem teljesíti legalább 50%-ra.

Vizsgával kapcsolatos 

megjegyzések
• A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

• Aki az írásbeli részt 50% alatt teljesíti, annak a vizsgája 

elégtelen. 

• Aki az írásbeli részt 50% felett teljesíti, az részt vehet a vizsga 

szóbeli részén. 

• A vizsga tárgya az előadáson és gyakorlatokon elhangzott 

anyagok, beleértve a bemutatott házi feladatokat is

• Értékelés: 0-50% Elégtelen

51-70% 2

71-80% 3

81-90% 4

91%- 5


