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Fogalmak
●

●

●

●

kurzusszervező: A kurzus szolgáltató szervezetének kurzusszervezője olyan
jogosultság, aminek birtokában a felhasználó saját szervezetének (vagy
szervezeteinek) kurzust tud létrehozni, és annak adatait szerkeszteni tudja.
A jogosultság kizárólagosan kurzusszolgáltató szervezet esetén működik.
kurzus: A tanulók kurzusokon keresztül kerülnek kapcsolatba az oktatási
tartalmakkal. Követelményrendszerük van, és több kurzusobjektumot is
tartalmazhatnak.
kurzusszolgáltató szervezet: A kurzusszolgáltató szervezet általában a kurzus
tulajdonosa, vagy a tulajdonos által megbízott kezelő szervezet.
kurzusobjektum: A kurzusra beiratkozott tanulók a kurzusobjektumokon keresztül
tudják elsajátítani az ismeretanyagokat, adott esetben számot adni a megszerzett
tudásukról. Kurzusobjektum típusok: (üres objektum), tananyag, külső feltétel, unipoll
vizsga, EPUB, Nexius vizsga

Rövid összefoglalás
A dokumentum azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a kurzusszervező jogosultság
nyújtotta lehetőségeket a Nexius Learning rendszerében.
Segjtségével a kurzusszervező ismereteket szerezhet az új kurzus létrehozásakor és kurzus
másolásakor elérhető funkciókkal kapcsolatban.

Nyitóoldal
Bejelentkezést követően az Admin gombra kattintva érhető el a Nyitóoldal, ahonnan
megkezdhető a kurzusszervezéssel kapcsolatos tevékenység.

A Nyitóoldalon keresztül elérhető funkciók megismeréséhez további hasznos információk
ebben a dokumentumban találhatóak:
● LMS Quickguide: Admin felületen keresztül elérhető funkciók kurzusszervező
jogosultsággal

Nézzünk egy gyakorlati példát, és hozzunk létre egy új kurzust!
A kurzusok létrehozásával kapcsolatos mezők tulajdonságait, paramétereit, értékkészletét
az alábbi dokumentum mutatja be részletesen:
● LMS Reference Guide: Kurzus létrehozáshoz szükséges paraméterek
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Új kurzus létrehozása
Új kurzust a legegyszerűbben meghívós kurzus sablon segítségével tudunk létrehozni.
Ennek leggyorsabb módja, ha a műveletet a Nyitóoldalról kezdeményezzük a Kiemelt
kurzusok kártyán található “+” ikon segítségével.

Másik lehetséges módja új kurzus létrehozásának, ha a Kurzusok lista oldalon
kezdeményezzük a műveletet.
Ehhez először a Nyitóoldalon található Minden kurzus gombra szükséges kattintanunk.
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A gombra kattintva átkerülünk a Kurzusok lista oldalra, ahol azután az Új kurzus gombra kell
kattintanunk.

1. lépés: Kurzussablon kiválasztása
Megjegyzés: a sablon csak meghívós beiratkozási formát biztosító kurzus létrehozására ad
lehetőséget, azonban a beiratkozási csatorna a kurzus létrehozása után is módosítható.

2. lépés: Kurzus alapadatainak megadása
Cím megadása és Szervezet kiválasztása kötelező.
Fontos!
Általánosan érvényes, hogy a felületeken található csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése
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kötelező, a többi adat kitöltése opcionális, de ezek a kötelező adatok a későbbiekben is
módosíthatóak.
Minden felületen található egy kérdőjel ikon
, ami az adott oldal Súgó felületét nyitja meg
és hasznos segítőként szolgál a felületen elérhető funkciókkal kapcsolatban.

A kurzusadatok megadásakor Kurzusképet is feltölthetünk, amelynek megjelenését a
feltöltést követően ellenőrizhetjük a különböző nézeteken (sorrend: kurzuskártya, részletes
kurzus oldal, részletes tananyag oldal).
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A kurzuskép kiválasztását érdemes jól végiggondolni.
Ajánlott méret:
● szélesség: legalább 890 px
● magasság: legalább 166 px
A kurzuskép feltöltés után bármikor módosítható és akár törölhető (véglegesített kurzus
esetében is).

3. lépés: A kurzus létrehozása
Kattintsunk a Kurzus létrehozása gombra, ezáltal létrejön a kurzus.
A kurzus létrejöttekor automatikusan generálódik egy meghívó sablon is. A Meghívó sablon
használatáról részletesebben a Beiratkozás résznél olvashatunk.
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Ezt követően van lehetőségünk kurzusobjektumok hozzáadására, vagy a kurzus
áttekintésére az Admin felületen.

4. lépés: Kurzusobjektumok hozzáadása
Amennyiben a kurzusobjektumok hozzáadását választottuk, az alábbi lehetőségek közül
választhatunk:
● Üres objektum
● Tananyag
● Külső feltétel
● EPUB
● Nexius vizsga

Üres objektum
Üres objektumokat akkor érdemes létrehozni, ha már ismertek a kurzusobjektummal
kapcsolatos adatok és beállítások, de a tartalmon még dolgoznak. A későbbiek során ezek
az Üres objektumok átalakíthatók más kurzusobjektumokká. Egy kivétellel, ugyanis Üres
objektumból Külső feltétel nem lehet.

Üres objektum esetén azok a paraméterek lesznek elérhetőek, amelyek a későbbi
kurzusobjektum típusnál is megjelennek.
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Tananyag
A Tananyag tanulói interaktivitással működő oktatási tartalom. Tanulásra, és a megszerzett
tudás ellenőrzésére (eredményszerző/gyakorló teszt) egyaránt alkalmas.
Tananyag típusú kurzusobjektum esetén kötelező megadni a Címet, a Tulajdonos
szervezetet, valamint a tananyag kurzusba történő bekötéséhez ki kell választanunk, hogy
Cím vagy Publikációs ág azonosító alapján történik a bekötés.
- Ha a Publikációs ág azonosító alapján szeretnénk bekötni a tananyagot, csak olyan
azonosítót tudunk bekötni, ami a kiválasztott tulajdonos szervezethez tartozik, és
legalább egy sikeres publikáció történt korábban belőle. (Csak ágat, verzió nélkül
nem listáz, valamint maximum 20 találat listázódik, kereséssel pontosítható a találati
lista.)
- Ha a Cím szerinti bekötést választottuk, ki kell választanunk a Tananyagot, amit be
szeretnénk kötni a kurzusba. A megadott szervezethez tartozó első 20 tananyag cím
listázódik, kereséssel pontosítható a találati lista. Ezt követően a tananyaghoz
elérhető publikációkból lehet választani a Publikációs ág publikáláskori neve alapján.
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Külső feltétel
A Külső feltétel lehet egy dolgozat/teszt/beadandó, ami a képzésmenedzsment rendszeren
kívül kerül beadásra a kurzus szolgáltató szervezetéhez. Csak a Cím megadása kötelező.
Minden esetben kötelező a teljesítése, tehát, amíg nem hagyja jóvá az illetékes
adminisztrátor, nem tudják abszolválni a kurzust a diákok.
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EPUB
Az EPUB egy ingyenesen hozzáférhető, nyílt forráskódú elektronikus könyv szabvány. Az
EPUB-ban íródott fájlok kiterjesztése: .epub.
Kötelező megadni a Címet és a Tulajdonos szervezetet, valamint a kurzusobjektum
kurzusba történő bekötéséhez ki kell választanunk, hogy Cím vagy Katalógus azonosító
alapján történik-e a bekötés. Ha Cím szerint szeretnénk hozzáadni, akkor azok az EPUB-ok
listázódnak ki, amelyek hozzá vannak rendelve a kurzusszervező szervezetéhez
(Tulajdonos szervezet). Katalógus azonosító megadása esetén bemásolhatjuk az azonosítót
a mezőbe.

Nexius vizsga
A Nexius vizsga a tananyagszerkesztőben Nexius vizsga típusú csomagként publikált
vizsgafeladat, mely egyetlen vizsga tesztet tartalmaz.
Nexius vizsga típusú kurzusobjektum esetén kötelező megadni a Címet, a Tulajdonos
szervezetet, valamint a kurzusba történő bekötéséhez ki kell választanunk, hogy Cím vagy
Publikációs ág azonosító alapján történik a bekötés..
- Publikációs ág azonosító szerinti bekötésnél csak olyan azonosító köthető be, ami
a kiválasztott tulajdonos szervezethez tartozik. (Maximum 20 találat listázódik, kereséssel
pontosítható a találati lista.)
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- Cím szerinti bekötés esetén ki kell választanunk a Nexius vizsga tananyagot, amit
be szeretnénk kötni a kurzusba. A megadott szervezethez tartozó első 20 vizsga tananyag
cím listázódik, kereséssel pontosítható a találati lista. Ezt követően a vizsga tananyaghoz
elérhető publikációkból lehet választani a Publikációs ág publikáláskori neve alapján.

5. lépés: Kurzus áttekintése
Mentést követően átkerülünk a Kurzus áttekintése oldalra.
A Kurzus áttekintése oldal gyors összegzést nyújt a kurzusról, itt gyorsan ellenőrizhetjük a
kurzus legfőbb beállításait, valamint ráláthatunk a kurzus általános állapotára vonatkozó
adatokra.
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6. lépés: Kurzus adatai
A Kurzus adatai oldalon láthatjuk a kiválasztott kurzusra vonatkozó, a Nexius rendszerben
tárolt adatokat.

Alapadatok
A kurzus létrehozásakor megadtunk kötelező adatokat, ezeket az Alapadatok fülön láthatjuk,
és amennyiben szükséges módosíthatjuk.
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Beiratkozás
A Beiratkozás fülön keresztül szabályozhatjuk, hogy milyen beiratkozási formákat és
beiratkozási csatornákat engedélyezünk.
Az Ajánlat használata és a Kampányon keresztül elérhetőség a kurzusszervező számára
nem menedzselhető, ezekben segítséget tud nyújtani a Nexius ügyfélszolgálata
(support@nexiuslearning.com).
Kurzusszervezőként engedélyezhetjük a Meghívósablon használatát és a Beíratást külső
rendszerből.
Szerepköröket tekintve érdemes megemlítenünk, hogy bár a meghívós beiratkozási formát
kurzusszervezőként tudjuk engedélyezni, de a meghívó kezelés már másik jogosultsági
szinthez kötött (pl. admin, operátor, tanár). A külső rendszereket azonban a
kurzusszervezőnek kell beállítania.
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Határidők
A Határidők fülön beállíthatjuk a Beiratkozási és az Eredményszerzési időszak kezdetét és
végét, valamint további beállítási lehetőségek közül is választhatunk.
Tanulóval rendelkező kurzus esetén csak olyat beállításokat szabad módosítani, amelyek a
tanulóra nézve nem teremtenek hátrányos helyzetet.
Figyelem! A módosítások a tanulói eredmények újraellenőrzését váltják ki, és ezeknek a
folyamatoknak a lefutása eltarthat egy ideig.
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Ügyfélszervezetek
Az Ügyfélszervezetek fülön megtekinthetjük a kurzushoz köthető szervezetek listáját:
●
a kurzusszolgáltató szervezetet, és
●
az ügyfélszervezet(ek)et

A kurzusszolgáltató szervezetet módosíthatjuk a Kurzus adatai/Alapadatok fülön,
amennyiben több szervezetben is kurzusszervező szerepkörrel rendelkezünk.
Fontos, hogy figyeljünk a módosításkor, mert ha ezt átállítjuk, az érvényben lévő
jogosultságok függvényében megváltozhat, hogy kinek mihez van joga a kurzusnál.
A kurzusszolgáltató szervezetben adott szerepkörrel rendelkezők a kurzus egészére
vonatkozóan látnak rá az adatokra. Az ügyfélszervezeti szerepkörrel rendelkezők csak az
adott ügyfélszervezethez csatlakozott tanulókkal kapcsolatban látnak rá az adatokra,
természetesen a különböző szerepköröknek megfelelő jogosultsági szinthez kötötten.
Egy kurzushoz csak egy kurzusszolgáltató szervezet, de több ügyfélszervezet is
kapcsolható.
Kurzusszervező nem tud hozzáadni új szervezetet, ebben segítségünkre lehet az
ügyfélszolgálat (support@nexiuslearning.com).
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Szolgáltatások
A Szolgáltatások fülön olyan plusz funkciókat kapcsolhatunk be a kurzusra vonatkozóan,
amelyekre nincs feltétlenül szükség minden egyes kurzusnál.
A Szolgáltatások fülön módosíthatjuk a Tanulóktól elvárt profilszintet (lehetséges értékek:
Alapértelmezett, Számlázható, Szerződtethető, Statisztikai). A különböző profilszintekkel
szabályozhatjuk, hogy milyen adatokat kérünk be a tanulóktól.
Alapértelmezett profilszint esetén Név megadása és a csillaggal jelölt mezők kitöltése
kötelező.

Számlázható profilszint esetén a Név mellett további adatként a Cím és Telefonszám
megadása kötelező.
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Szerződtethető profilszint esetén Név és Cím, továbbá a Születési adatok megadása
kötelező.

Statisztikai profilszint esetén a fenti adatokon kívül a Statisztikai adatok megadása is
kötelező.
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A Szolgáltatások fülön láthatjuk továbbá, hogy fel van-e töltve a kurzushoz szerződés- vagy
oklevélsablon. Sablonok feltöltésére nincs lehetőségünk, ehhez kérjük az ügyfélszolgálat
segítségét.
A Szolgáltatások fülön engedélyezhetjük a Kurzuscsoportok használatát:
●
a csoportokban bekapcsolhatjuk a Fórum funkciót,
●
engedélyezhetjük, hogy a csoportokban Konzultációkat szervezzenek, amelyen a
csoport tagjai részt tudnak venni, továbbá
●
a csoportokhoz Segédanyagok tölthetők fel, amelyeket a csoportok tagjai le tudnak
tölteni.
Az egyes funkciók ki- és bekapcsolására lehetőségünk van, de Fórum és Konzultáció
szervezése, valamint Segédanyagok feltöltése nem a kurzusszervező feladata.
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Megjelenés
A Megjelenés módosításával egyedivé varázsolhatóak a kurzusok.
A Megjelenés fülön tölthetünk fel logót a kurzushoz (ez a logó jelenik meg a kurzus oldal
fejlécének bal sarkában, elfogadott formátum: .svg), továbbá a színek kiválasztásával
adhatjuk meg az alkalmazandó elsődleges és másodlagos színeket (a kurzus oldal a tanulók
felé ezekkel a színekkel fog megjelenni).
Alapbeállítás szerinti megjelenés:

Módosított megjelenés:
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Módosítást követően az alábbiak szerint változik a tanulók felé a kurzus megjelenése:

Címkék
A Címkék használata külső rendszerekkel való kapcsolat esetén különösen fontos szerepet
játszhat.
Bármely elérhető címkekategória szerint vehetünk fel címkét, és a felvett címkéket törölni is
tudjuk. Azonos nevű címkét csak egyszer vehetünk fel. Egy kategóriában maximum 200
címkét választhatunk ki, és egy címke maximum 100 karakter hosszú lehet. A már felvett
címkék közül kapunk ajánlást.
A Címkék fülön láthatók mind a kurzushoz felvett címkék, mind a kurzus kurzusobjektumaira
felvett címkék. (A kurzus címkék szürkék, a kurzusobjektumok címkéi pedig sárga színűek.)
Szinkronizálhatjuk a címkéket az elérhető kategóriák szerint, ezáltal a kurzus szintjén
ismétlődések nélkül láthatjuk az összes releváns címkét. A szinkronizált címkék jelennek
meg elől, sárga színnel kiemelve, utána a kurzuson felvettek.
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7. lépés: Kurzusobjektumok hozzáadása és szerkesztése
Módosíthatjuk a kurzus objektumainak sorrendjét, továbbá elérhetőek számunkra az alábbi
funkciók:
Kurzusobjektumok
Szerkesztés gomb
Előnézet
Törlés
Új kurzusobjektum
Sorrend szerkesztése

Elérhető

✔️
❌
✔️
✔️
✔️

Megjegyzés

Egyedül EPUB esetében érhető el az előnézet.
Még nem véglegesített kurzus esetén.
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Új kurzusobjektum
Új kurzusobjektum felvételére a Kurzusobjektumok fülön is lehetőségünk van.

A kurzusszervező számára elérhető kurzusobjektumok:
Kurzusobjektumok / Új kurzusobjektum
Üres objektum
Tananyag
Külső feltétel
Unipoll vizsga
EPUB
Nexius vizsga

Elérhető

✔️
✔️
✔️
❌
✔️
✔️

Megjegyzés
Bármilyen típust felvehet, kivéve
Külső feltételt.

Még nem véglegesített kurzusban.
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Alapadatok
Cím megadása mindig kötelező.

24

Objektum típusa
Az Objektum típusa fülön megjelenő mezők és adatok az objektum típusától függenek.
Minden objektum típust láthatunk, és szerkeszthetjük is az adatokat, csak az új
kurzusobjektum bekötése korlátozott. (Lásd fentebb.)
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Határidők
A Határidők fülön láthatjuk a kurzus eredményszerzési időszakát, és beállíthatjuk a
kurzusobjektumra vonatkozó Eredményszerzési időszak kezdetét és végét, amely időszak
szűkebb kell, hogy legyen, mint a kurzusé.
A megadott kezdő időpont előtt és végső időpont után a tanuló nem tudja elérni az adott
kurzusobjektumot.

Előfeltételek
Az Előfeltételek fülön tudunk hozzáadni vagy törölni kurzuson belüli másik kurzusobjektumot
az adott objektum előfeltételeként. A kurzus véglegesítését követően már nincs
lehetőségünk előfeltétel hozzáadására.
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A Hozzáadás gombra kattintva megjelenik a Lehetséges előfeltételek listája (bal oldali
oszlop). Ha a kiválasztott előfeltételre kattintunk, az átkerül a Hozzáadni kívánt előfeltételek
listájára (jobb oldali oszlop).

A két lista a felettük található szűrővel egyszerre szűrhető és a keresővel szűkíthető.
Az Előfeltétel szerkesztéséhez kattintsunk duplán a korábban felvett előfeltételre vagy az
előfeltétel sorában található ceruza ikonra.

A megjelenő ablakban láthatjuk a Kiválasztott kurzusobjektumon beállított követelményeket
(kötelező bejárni, kötelező jól teljesíteni), továbbá beállíthatjuk az Előfeltételként elvárt
követelményeket (kötelező bejárni, kötelező jól teljesíteni).
●
●

kötelező bejárni: Azt szabályozza, hogy a kurzusobjektum teljesítéséhez kötelező-e
bejárni (megtekinteni) a kurzusobjektum minden egyes oldalát (előrehaladás).
kötelező jól teljesíteni: Azt szabályozza, hogy a kurzusobjektum elvégzéséhez
kötelező-e teljesíteni a teszteket (eredmény).
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Címkék
Címkéket kurzusobjektum szinten is hozzá tudunk adni. Működését tekintve megegyezik a
kurzus szinten elérhető funkciókkal. (Lásd fentebb.) Különbség a kurzus szintű működésben,
hogy jelenleg nincs szinkronizálásra lehetőség.

Külső rendszerek
A Külső rendszerek oldal lehetőséget nyújt a kiválasztott kurzushoz kapcsolódó külső
rendszerek alkalmazásainak és beállításainak gyors áttekintéséhez. Ha a kurzusban be van
kapcsolva a Beiratkozás külső rendszerből, akkor megjelenik a Külső rendszerek menüpont.
A funkciót bekapcsolni a Kurzus adatainál, a Beiratkozás fülön lehet.
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A Külső rendszerek olyan alkalmazások, amelyek lehetővé teszik, hogy rajtuk keresztül
érkezzenek a tanulók a kurzusba. Ilyen Külső rendszer például a KRÉTA.

Kurzus másolása
Új kurzust úgy is létre tudunk hozni, hogy egy korábbi kurzust lemásolunk.
Ehhez kattintsunk a Nyitóoldalon a Minden kurzus gombra. Ekkor a Kurzusok lista oldalra
érkezünk, ahol az összes kurzus listázódik, amelyhez hozzáférésünk van.
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A másolás ikonra

kattintva le tudjuk másolni a számunkra szükséges kurzust.

A másolás funkció nem véglegesített és véglegesített kurzusok esetén is elérhető.
A kiválasztott kurzus az eredeti kurzussal megegyező adatokkal és kurzusobjektumokkal
kerül másolásra, a többi adat nem másolódik. A másolat kurzus nem véglegesített
állapotban jön létre.

Kurzus véglegesítése
Ha minden szükséges adatot kitöltöttünk a kurzussal kapcsolatban, lehetőségünk van a
kurzus véglegesítésére is. Ezt a kiválasztott kurzus részletes adatait tartalmazó felületen
tudjuk megtenni.
A kurzus véglegesítésének lehetősége azért előnyös a kurzusszervező számára, mert így a
kurzus létrehozásának teljes menetét végigkövetheti. Véglegesítés után válik a kurzus
elvégezhetővé a tanulók számára.
A kurzus bizonyos paraméterei véglegesítés után is szerkeszthetőek maradnak pl.: cím,
címke, kurzuskép. A beiratkozási csatornák esetében is vehetők fel újak, de a korábbiak már
nem kapcsolhatóak ki.
Véglegesítést követően semmilyen módosítás nem eszközölhető a kurzuson és a
kurzusobjektumokon, ami a tanulók eredményeit negatívan befolyásolná. Pozitív irányú
változtatások lehetségesek (például plusz idők biztosítása).
Általános érvényű szabály, hogy a véglegesítést követően mindenféle időkeret (kurzus
szinten és kurzusobjektum szinten) csak pozitív irányba módosítható (azaz csak bővíthető),
kivéve a minimum tanulási időt, az a véglegesítést követően csak negatív irányba változhat
(azaz csak csökkenthető).
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Véglegesített kurzusba csak súlytalan, nem kötelező, tehát kiegészítő tananyag vehető fel.
Ebből következően külső feltétel már nem, mert annak alapértelmezett beállításai ennek
ellentmondanak.
Fontos megjegyezni, hogy míg a nem véglegesített kurzus “tesztelés alatt” van, a
kurzus véglegesítésével a kurzus “éles” lesz (már nem szerkeszthető).

Gratulálunk!
Megismerkedett a kurzusszervező jogosultság nyújtotta lehetőségekkel!
Már létre tud hozni önállóan kurzust és módosíthatja a kívánt adatokat.
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