A Szegedi Tudományegyetem SZTE Nyílt Nap rendezvény regisztráció segédlet

Kedves Felvételizők!
Az SZTE Nyílt Nap rendezvényre vonatkozó regisztráció és igazolás kérése a https://modulo.etr.uszeged.hu/Modulo2/reg oldalon érhető el.
A rendezvényre – az előadásokra, illetve az igazolás kérésére vonatkozó regisztrációhoz szükséges a Szegedi
Tudományegyetem „MODULO – elektronikus ügyviteli rendszer”-be való regisztráció.
Az alábbi képernyőn kattints a regisztráció gombra!

Az alábbi felületen hozz létre egy felhasználót, és add meg a hozzá tartozó jelszót. A regisztráció során olyan e-mailt
adj meg, amely napi használatban van, mert erre az e-mail címre érkeznek meg a rendezvénnyel kapcsolatos
legfontosabb információk, és erre érkezik majd meg a regisztráció visszaigazolása is.

A regisztráció után a megadott e-mail címre érkezik egy visszaigazoló e-mail. Az ebben található linkre kattintva
megerősíted a regisztrációdat a MODULO rendszerbe, amelyre kattintva megjelenik a MODULO bejelentkezési
felület.

Sikeres belépés után az alábbi ablak jelenik meg a felhasználóknak.

Kattints a beadás gombra. Az alábbi listából válaszd ki az Egyetemi Nyílt Nap – Regisztráció űrlapot.

Kiválasztás után az alábbi ablakban nyomd meg a kitöltés gombot.

Töltsd ki az űrlapot. Ügyelj rá, hogy minden olyan előadásra regisztrálj, amelyet szeretnél meglátogatni. A kitöltés
végén nyomd meg a beadás gombot.

A beadást követően letöltődik egy pdf fájl és a megadott e-mail címre kapsz egy visszaigazoló e-mailt. A MODULO
rendszerből letöltött fájl a jelenlétről szóló igazolás. Mind az igazolást és a visszaigazoló e-mailt nyomtasd ki és
mindenképp hozd magaddal, ezt fogjuk a helyszínen pecséttel hitelesíteni.
Az igazolásosztással kapcsolatban fontos információ, hogy az igazolást hitelesíteni/lepecsételni az után az előadás
után fogjuk, ami az előadások órarendjében az utolsó. (pl. ha regisztrálsz az Általános Orvostudományi Kar
előadására és a Természettudományi és Informatikai Kar előadására, az igazolást 14:30 után fogjuk hitelesíteni).

TTIK Nyitott előadásokra regisztráció
A központi regisztráció oldalán kattints a fenti zöld sávban lévő „Szegedi Tudományegyetem” feliratra, így
visszairányítunk a beadási oldalra, vagyis ide:

A „Beadás”-ra kattintva megjelenik újra a regisztrációs felület, itt válaszd ki a Egyetemi Nyílt Nap - TTIK Nyitott
előadások oldalt.

TTIK

Megjelenik a TTIK saját regisztrációs oldala. Itt lehetőséged van kiválasztani a 16 természettudományos egyetemi óra
közül akár többet is, amelyiket megnéznéd, amelyikre kíváncsi vagy. A „Kitöltés” gombra kattintva, az adataid
automatikusan kitöltődnek a regisztrációnál megadott adataiddal, Te csak √–val jelezd a kiválasztott előadás(oka)t,
majd a „Jelentkezés” gombbal véglegesítsd a döntésedet.

Kitöltés

Jelentkezés

Köszönjük a regisztrációt! Várunk szeretettel!

