Regisztrációs útmutató a BME Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézetének (APPI)
Moodle rendszeréhez
A BME APPI Moodle kezdőoldal elérhetősége: http://moodle.appi.bme.hu/
A kezdőoldal jobb felső sarkában a BME Hallgatói belépés gombra kattintva jelenik meg a belépő
oldal:

1.

ábra: Belépőoldal képernyőképe

A belépő oldal jobb oldali részén olvasható a hallgatói belépés menete. A BME Címtárba már
regisztrált hallgatók a címtáras azonosítójukkal a megszokott módon lépjenek be a Címtárba a
„Címtáras belépéshez kattints ide!” linkre kattintva. Felhasználónévként a Címtárban szereplő
azonosító számot kell használni (ez nem azonos a Neptun kóddal!).

1.

ábra: BME Címtár belépőoldala

Aki még nem regisztrált a BME Címtárba, a belépő oldalon elhelyezett linkre kattintva eljut a BME
Címtár belépőoldalára, ahol lehetősége van a regisztráció elvégzésére.

A BME Címtár belépő oldalán elhelyezett linkre kattintva a regisztrációs lapra jutunk:

2.

ábra: A BME Címtár regisztrációs űrlapja

A regisztrációhoz a személyes Neptun-kód és Neptun jelszó megadása szükséges. A Belépés gombra
kattintva a BME Címtár felhasználói adminisztrációs oldalára érkezünk. Itt megkapjuk Neptunkódunkhoz tartozó Címtáras azonosítónkat, amely egy ötjegyű számból és a @bme.hu végződésből
áll.
Ezen az oldalon lehetőségünk van Címtáras azonosítónkhoz jelszó beállítására. Kérjük, ügyeljen a
jelszóval kapcsolatos követelmények betartására! Címtáras azonosítóját és a beállított jelszavát
jegyezze meg, mert a továbbiakban ez lesz a BME APPI Moodle rendszerhez használatos
felhasználói neve és jelszava!

3.

ábra: Jelszó beállítása a Címtáras azonosítónkhoz

Sikeres regisztráció után térjen vissza a BME Címtár belépőoldalára és lépjen be Címtáras
azonosítójával (csak az ötjegyű számot írja be) és az imént beállított jelszavával.
Belépése után a Címtár visszairányítja Önt az BME APPI Moodle elektronikus tanulási környezet
kezdőoldalára, ahol a jobb felső sarokban látható, hogy Ön már saját nevén be is jelentkezett a BME
APPI Moodle tanulási rendszerbe. Kérjük, hogy a személyes profiljának adatait töltse ki (Profil
szerkesztése gomb használatával). Vezeték- és keresztnevét, valamint e-mail címét a Címtár adatai
alapján minden bejelentkezéskor frissíti a rendszer. Ezeket nem tudja változtatni. Adatainak
beállítása után a lap alján nyomja meg a Profil frissítése gombot.

4.

ábra: BME APPI Moodle személyes profil adatlapja

Ezek után a BME APPI kezdőoldalán a Kurzusaim menüpontban megtalálja azokat a tantárgyi lapokat,
amelyek Intézetünk kezelésében állnak, és amelyeket Ön az aktuális félévben a Neptun rendszerben
felvett.
Tapasztalatunk az, hogy sokan megjegyeztetik ugyan böngészőjükkel a bejelentkezéshez szükséges
azonosítót és jelszót, de elfelejtik máshol is rögzíteni ezeket az adatokat. Kérjük, mindenképpen
jegyezze fel és tartsa magánál a bejelentkezési adatait, hiszen erre bármelyik más számítógépen,
akár vizsga alkalmával is szüksége lehet!

Jó munkát kívánunk!

