
A KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM KURZUSAI 

3:21. §  (1) A Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (a továbbiakban: K-MOOC) kurzusai 

meghirdetését, továbbá a tantárgyfelvétel alapvető szabályait a TVSZ 43.§ szabályozza. 

(2) A K-MOOC-ban meghirdetett tantárgyakat a hallgatók a szabadon választható tárgyak 

tantárgycsoport terhére érvényesíthetik. A tárgy törzstárgyként történő érvényesítéséhez elfogadtatásához 

a kar dékánjának engedélye szükséges. 

3:22. §  (1) Az Óbudai Egyetem által a K-MOOC-ban meghirdetett tantárgyak felvételének és a megszerzett 

kreditek érvényesítésének a folyamata a következő: 

a) a hallgatók a tárgyak tartalmáról és a követelményekről a K-MOOC honlapon (http://kmooc.uni-
obuda.hu/) kapnak tájékoztatást, ugyanitt tudják a tantárgyaikat felvenni, azaz regisztrálni a 
kurzusokra, 

b) a félév végén a kurzust eredményesen teljesítő hallgatókról a K-MOOC rendszergazdája 
kurzusonként listákat készít (Neptun kód, tantárgykód, hallgató neve, tantárgy neve, érdemjegy 
kredit érték), amelyeket megküld a Neptun csoportnak, 

c) a listák alapján a Neptun csoport a hallgató félévénél rögzíti a tárgyat, illetve annak teljesülési 
eredményeit, 

d) a fentiekről értesítést küld a hallgató Tanulmányi Osztályára, ahol ellenőrzés után döntés születik, 
hogy a tárgy a mintatanterv teljesítésének részeként elfogadható-e. 

3:23. §  A csatlakozott felsőoktatási intézmények (nem az OE) által a K-MOOC-ban meghirdetett tantárgyak 

felvételének és a megszerzett kreditek érvényesítésének a folyamata a következő: 

a) az adott félévben nem az OE által meghirdetett tantárgyakról a K-MOOC rendszergazdája listát 
küld a Neptun csoportnak, ahol megtörténik a tárgyak Neptun kóddal történő ellátása és egy 
gyűjtő tantervben a rögzítésük, 

b) a hallgatók a tárgyak tartalmáról és a követelményekről a K-MOOC honlapon (http://kmooc.uni-
obuda.hu/) kapnak tájékoztatást, ugyanitt tudják a tantárgyaikat felvenni, azaz regisztrálni a 
kurzusokra, 

c) a félév végén a kurzust eredményesen teljesítő hallgatóknak, a K-MOOC központ kreditigazolást 
állít ki, amelyet eljuttat a hallgatónak,  

d) a hallgató a kreditigazolást a Tanulmányi Osztályon leadja a vizsgaidőszak végéig,  

e) a kreditigazolás alapján a TO a hallgató félévénél rögzíti a tárgyat, illetve annak teljesülési 
eredményeit, (a TO-k az a) pontban leírt tantárgycsoportból tudják az érintett tárgyat 
kiválasztani), 

f) a Tanulmányi Osztályon az ellenőrzés után döntés születik, hogy a tárgy a mintatanterv 
teljesítésének részeként elfogadható-e. 

3:24. §  Az Óbudai Egyetemen hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők kurzusaikat a K-MOOC honlapon 

keresztül veszik fel. A félév végén a kurzust eredményesen teljesítő hallgatóknak a K-MOOC központ 

kreditigazolást állít ki, amelyet eljuttat a hallgatónak, akik saját Tanulmányi Osztályaikon ezeket 

érvényesítik. 
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