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Tisztelt Hallgatók!

T

isztelettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy a
„Honvédelmi alapismeretek” tantárgyat választották fakultatív tárgyként. Czank László nyugállományú alezredes vagyok, 1993-2006-ig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen
oktattam, illetve végeztem oktatásszervezői feladatokat.
Jelenleg a ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi
Karán előadói beosztásban dolgozom. Fő feladatom a Honvédelmi alapismeretek országos oktatásának beindítása és koordinálása. Önök részére én fogom vezetni a Honvédelmi alapismeretek távoktatást.
Az előző négy félévben én vezettem a Pannon
Egyetemen az oktatást. Az országban először Veszprémben indult a tantárgy, a négy félév alatt összesen 2385 fő vette a tárgyat. Általános tapasztalatként elmondhatom, hogy népszerű
volt a kurzus annak ellenére, hogy a tárgyat felvett hallgatók
59-60 százaléka tudta csak teljesíteni az elégséges szintet. A
2008/2009-es tanév II. félévi átlaga 2,63 volt.
Minden véleményt és eredményt figyelembe véve ezek a félévek sikeresek voltak. Ebben nagy szerepe volt a hallgatóknak,
akik gyorsan alkalmazkodtak a tisztán távoktatás feltétel- és
követelményrendszeréhez.
Szeretném, ha ez a félév is sikeres lenne. Ehhez kizárólag arra
van szükség, hogy a tanulási útmutatóban leírtak szerint járjanak el, és persze felkészülten jelenjenek meg a vizsgán. Részemről ehhez minden segítséget meg fogok adni, hiszen a siker közös érdekünk.
Ahhoz, hogy ez így legyen, a feladataim közé tartozik:
 a tanulási útmutató elkészítése;
 a tananyaggal és a tanulással kapcsolatban felmerült kérdéseikre válaszadás;
 az írásbeli dolgozatok előzetes értékelése;
 a vizsga felkészülési témajegyzék összeállítása;
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 a vizsga feladatlapok elkészítése;
 a vizsgáztatás végrehajtása, a feladatlapok javítása;
 a zárás elkészítése, az eredmények továbbítása.
A tananyag, a tanulási útmutató már a belépéskor, a
gyakorló vizsgalap, és a vizsga-felkészülési témajegyzék
pedig 2009. november 15-től az Oracle iLearning tanulástámogató keretrendszerben elérhető.
Az Oracle iLearning távoktatási keretrendszerbe e levél kézhezvétele után az alábbi honlapon tudnak belépni:
http://ilearning.zmne.hu:7777
(A Ctrl billentyű nyomva tartásával egyidőben kattintsanak a megadott
címre.
Amennyiben van internet kapcsolat, megjelenik a nyitó oldal.)
A belépéshez szükséges adatok a következők:
Felhasználónév:
Jelszó:
Webhely:

kredit
1234
pecs
vagy:

Felhasználónév:
Jelszó:
Webhely:

hallgato
1234
pecs

A sikeres belépésről kérek visszaigazolást.
Végül engedjék meg, hogy a továbbiakban válaszoljak
azokra a kérdésekre, amelyeket az előző félévek tapasztalatai alapján valószínű feltennének a közeljövőben:
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 a vizsga feladatlapok nem feleletválasztósak lesznek, hanem komplex feladatokat tartalmaznak;
 A TÁRGY OKTATÁSA VESZPRÉMBEN, NYÍREGYHÁZÁN, DEBRECENBEN ÉS PÉCSETT TÖRTÉNIK. TERMÉSZETESEN A SZÁMONKÉRÉS RENDSZERE AZONOS,
DE A FELADATLAPOK TARTALMA TELJESEN ELTÉR
MAJD EGYMÁSTÓL.
 a gyakorló vizsgalap nem fog szerepelni a vizsgán;
 lehet egy témakörből több írásbeli dolgozatot is készíteni,
de lemásolni egymásét azt természetesen nem;
 az Internetről kész anyag átvétele nem célszerű, az értékelést annak ellenőrzésével kezdjük;
 aki végzős és az államvizsga miatt korábban kell
vizsgáznia, a saját érdekében kérem jelezze egy külön Emailben;
 bármikor, bármilyen kérdéssel fordulhatnak hozzám,
igyekszem minden esetben gyorsan és lényegre törően válaszolni.
 az írásbeli dolgozatok pontszámait csak az írásbeli vizsga
után az összesített eredménnyel együtt fogják megismerni;
 az Oracle-ban a tananyag a lejátszás ikonnal indítható, de akinél olyan az Internet beállítás, ez blokkolva lehet. Ez esetben felül megjelenik egy figyelmeztetés, arra kattintva indul a dolog (informatikus
hallgatók ezt ne olvassák el!).

A kapcsolattartás a továbbiakban csak az alábbi címen történik:
honvpecs@zmne.hu
Jó tanulást, eredményes felkészülést kívánok!
Budapest, 2009. szeptember 25.
Tisztelettel:
Czank László

