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1. Szakirányválasztási idıszakok megadása
A Neptun.Net a szakirányválasztási idıszakot a többi idıszaktól elkülönülten kezeli. Ezért a
szakirányválasztási idıszak felvitelére és módosítására a „Képzések” menüpont alatt, a
„Szakirányválasztási idıszakok” menüponton van lehetıség.
Egy képzéshez, egy idıben akár több, akár egymást átfedı szakirányválasztási idıszak is tartozhat.
A képzésekhez tartozóan új szakirányválasztási idıszak meghirdetésére kétféle lehetıséget biztosít a
program. Vagy létrehozunk a képzéshez egy új szakirányválasztási idıszakot, vagy hozzárendelhetünk a
képzéshez egy másik képzéshez tartozó (másik képzéshez létrehozott ) idıszakot.

1.1. Új szakirányválasztási idıszak létrehozása (a rendszerben még
nem létezı szakirányválasztási idıszak esetében)
A „Szakirányválasztási idıszakok” felületen az „Újat létrehoz” gombot válasszuk, ha a rendszerben még
nem létezı, új idıszakot szeretnénk létrehozni.

Új szakirányválasztási idıszak létrehozása
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1.1.1. A felület mezıi
Idıszak neve – a szakirányválsztási idıszak megnevezése. Az itt megadott nevet látják a hallgatók a webes
felületen. Célszerő számukra információval bíró megnevezést választani.
Félév – itt azt a félévet kell megadni, amelyiken a hallgató a szakirányra jelentkezik. Tehát ha
meghirdetünk pl. egy idıszakot a 2008/09/1 félévre (arra a félévre veszik fel a hallgatók a szakirányt),
akkor célszerő a 2007/08/2 félévet megadni. Olyan félévet kell választani, amely félévvel a hallgatók
rendelkeznek, mert csak a hozzájuk rendelt féléveket tudják kiválasztani, ezért csak az azokhoz tartozó
idıszakot látják, azokon a féléveken tudnak jelentkezni.
Véglegesítés féléve – itt is félév értéket kell választani. Ez lesz az a félév, amelyre a hallgatók választásait
(beosztásait) véglegesítjük. Ez az a félév, amelyen a hallgatókhoz tartozóan megjelenik majd a szakirány
(és a szakirányhoz tartozó mintatanterv). A megadott félévnek tehát a véglegesítéskor van jelentısége.
Amennyiben a hallgatóhoz még nem tartozik a mezıben megjelölt félév, akkor a véglegesítéskor a
megadott félévet – a szakiránnyal és a mintatantervvel együtt legenerálja a program. Ha már létezik a
véglegesítéskor a hallgatónak ilyen féléve a rendszerben, akkor a félévére bekerül a szakirány (és a
mintatanterv).
Érvényesség – ez a tól-ig idıpont az, amelyben a hallgatók a szakirányválasztási idıszakon belül
jelentkezhetnek, a szakirányokat megjelölhetik. Az érvényesség végének abból a szempontból is
jelentısége van, hogy a „Véglegesítés” gomb csak annak lejárta után aktív, vagyis a véglegesítésre csak a
jelentkezési idıszak lejárta után van lehetıség.
Elıfeltétel – itt a metaszerkesztı segítségével olyan feltételeket fogalmazhatunk meg, amelyek teljesülése
nélkül a hallgató nem is választhat szakirányt az adott idıszakon belül. Amennyiben itt megadjuk az
idıszakra vonatkozó jelentkezési feltételt, és olyan hallgató jelentkezik az idıszakon belül szakirányra,
akire a feltétel nem teljesül, akkor a program a „Felvesz” link megnyomása után a „Nincs jelentkezési
idıszak” üzenetet küldi – hiszen a hallgatóra nem vonatkozik a jelentkezési idıszak.
Néhány példa a megadható feltételek közül
Félévek száma függvény:
Arra vizsgál, hogy a hallgatónak hány féléve van a képzésen. Választhatunk tetszıleges státuszt vagy aktív
státuszt. Végül a relációs jelek és számok segítségével adjuk meg, hogy hány félévet várunk.
Példa:
FélévekSzáma( ahol a CiklusTípus = "AKTIV") >= 4 Ez a függvény így azt jelenti, hogy azokra a
hallgatókra vonatkozik az idıszak, akiknek 4 vagy annál több aktív státuszú féléve van a képzésen.

Félév függvény:
Ez a függvény arra szolgál, hogy például kredit vagy átlag szerint határozzuk meg, kikre vonatkozik az
adott idıszak. A függvényen belül megadhatunk eredmény típust. Ez lehet pl. átlag, teljesített kredit,
minimum kredit, összkredit, ösztöndíjátlag, stb. Meg kell adni a ciklust. Ebben az esetben a ciklus félév
sorszámot jelent, és csak azokat a sorszámú féléveket veszi figyelembe a program, amelyeket felsoroltunk.
Megadhatjuk a ciklustípust, itt választhatunk az összes ciklus és az aktív félévek között. Végül a relációs
jelek és számok segítségével adjuk meg, hogy minél kisebb vagy nagyobb értéket várunk.
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Példa:
Félév( ahol az EredményTípus = "KREDIT", ahol a Ciklus = "1,2,3,4,5,6", ahol a CiklusTípus =
"AKTIV") >= 30. Ez a függvény így azt jelenti, hogy azokat a hallgatókat engedi jelentkezni az
idıszakban, akiknek a teljesített kreditje az 1-6 félévében több mint 30.

Tárgyeredmény függvény:
Itt egy tárgy eredményére tudunk hivatkozni. Tehát azok jelentkezhetnek a szakirányválasztási idıszakban,
vagy az adott szakirányra, akik egy bizonyos eredménynél jobbat értek el az adott tárgyból.
Példa:
TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEGT418711", ahol a Típus = "VIZSGA", ahol a Ciklus =
tetszıleges, ahol a KépzésKód = tetszıleges) >= 2 Jelentése: azokra vonatkozik az idıszak, akik a
megadott tárgyból elégséges vagy annál jobb eredményt szereztek.

A függvényeket ezen a felületen is összefőzhetjük, ÉS illetve VAGY kapcsolattal. További lehetıségek a
Neptun.Net metanyelv dokumentációban találhatók.

Hallgatócsoport – itt a már a rendszerben lévı hallgatócsoportok közül választhatunk. Ha az idıszakhoz
hallgatócsoportot adunk meg, akkor csak a csoportban szereplı egyének jelentkezhetnek az adott
idıszakban. Egy idıszakhoz több hallgatócsoportot is hozzárendelhetünk.
Felvveendı szakirányok – itt adhatjuk meg, hogy egy hallgatót hány szakirányra osszon be a rendszer.
Felvehetı szakirányok – itt állíthatjuk be, hogy hány szakirányt jelölhet meg egy-egy hallgató az
idıszakon belül. A beosztáskor a felvveendı szakirányok szerint oszt be a program. Tehát ha pl. a
Felvehetı szakirányok száma 3., a Felveendı szakirányok száma 2, akkor a hallgató megjelölhet akár 3
szakirány is, a program – a bekerülési feltételeknek megfelelıen- 2 szakirányra fogja beosztani.
(A „Pontok, sorrendek” fül tartalmára a beosztásnál térünk vissza)
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1.1.2. Szakirányok megadása
Az idıszak rögzítése után a „Választható szakirányok” felületen határozhatjuk meg a választható
szakirányokat. Hozzáadáskor az adott képzéshez rendelt szakirányok közül választhatunk.

Szakirányok megadása

1.1.2.1. A felület mezıi
Min.létszám – tájékoztató jellegő adat. Ha nem telik be a létszám, akkor ennek alapján dönthetünk a
szakirány elindításáról.
Max.létszám – ennek a létszámnak a beosztáskor van jelentısége, ennyi hallgatót oszt be a program az
adott szakirányra. Ha a mezı nincs kitöltve adott szakirányon, akkor a szakirányra senkit nem oszt be a
program!
Max.jelentkezési létszám – maximálisan ennyi hallgató jelölheti meg az adott szakirányt. Ha a
jelentkezések száma elérte ezt a létszámot, akkor további hallgatókat nem enged jelentkezni a program az
adott szakirányra.
Aktív – az „Aktív” jelölınégyzetbıl a pipát kivéve a program beosztáskor az adott szakirányra nem osztja
be a hallgatókat. Ebben az esetben arra kell figyelni, hogy amennyiben a hallgató csak ezt a szakirányt
jelölte meg, a program nem emeli át automatikusan egy másik szakirányra, tehát az adminisztrátornak
kézzel kell egy másik választható szakirányhoz rendelnie.
Jelentkezési feltétel – nem csak idıszakonként, hanem szakirányonként is megadhatunk jelentkezési
feltételeket. Ez a feltétel az adott szakirány kiválasztásakor fut el. A metaszerkesztı felület segítségével
hasonló feltételeket adhatunk meg, mint az idıszaknál. További lehetıség például a tárgyeredmény vagy
tárgycsoport, illetve a képzés függvény használata. A szakirányokhoz megadhatunk alapértelmezett
jelentkezési feltételt is, amely a szakirány hozzárendelésnél automatikusan bekerül ebbe a mezıbe. Ennek
adminisztrálására a „Szervezeti egységek (28000)”/ „Szakirányok (31800)” felületen, a
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„Szakirányjelentkezési idıszak alapértelmezett adatai” fülön van lehetıség. Az alapértelmezett feltétel az
idıszakon belül felülírható.
Spec.számolási szabály – itt a szakirányra vonatkozóan határozhatunk meg az idıszakra vonatkozó
számítási szabályon kívül, speciális, az adott szakirányra vonatkozóan figyelembe veendı szabályt (a
felvihetı metakifejezésekre a beosztásnál térünk vissza). A szakirányokhoz megadhatunk alapértelmezett
számolási szabályt is, amely a szakirány hozzárendelésnél automatikusan bekerül ebbe a mezıbe. Ennek
adminisztrálására a „Szervezeti egységek (28000)”/ „Szakirányok (31800)” felületen, a
„Szakirányjelentkezési idıszak alapértelmezett adatai” fülön van lehetıség. Az alapértelmezett feltétel
mindenképpen bekerül az idıszakon belül a szakirányhoz, de ott felülírható.
Bekerülési feltétel – itt a bekerülés feltételét fogalmazhatjuk meg. A program ennek teljesülését illetve
nem teljesülését figyelembe veszi a beosztáskor. Ide olyan feltételt célszerő beírni, amivel a hallgatót (még)
nem a jelentkezéskor akarjuk kizárni, tehát a beosztásnál kívánjuk azt figyelembe venni.
Mintatanterv – ennek kitöltésére mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a beosztás után, a véglegesítéskor
a program a hallgatókhoz a megadott féléven ne csak a szakirányt, hanem a mintatantervet is
hozzárendelje. Ehhez a mintatantervet abban az esetben is hozzá kell rendelni, ha a szakirányhoz csak egy
mintatanterv tartozik!

1.2. Képzési idıszak hozzárendelés (amikor egy képzéshez már
létezı idıszakot kívánunk hozzárendelni)
Amennyiben az intézmény egy szakirányválasztási idıszakot több képzéshez tartozóan kíván kezelni,
akkor a „Szakirányválasztási idıszak” felületen lehetıség van egy korábban másik képzéshez létrehozott
idıszaknak a képzéshez való hozzárendeléséhez. Ebben az esetben az idıszakhoz tartozó képzés összes
hallgatójának lehetısége van az idıszakon történı jelentkezésre.
Ha már korábban létrehozott idıszakok közül szeretnénk választani, akkor a „Szakirányválasztási
idıszakok” felületen a „Hozzáad” gombot nyomjuk meg. Ekkor megjelennek az intézményben
meghirdetett szakirányválasztási idıszakok. Válasszuk ki a megfelelı idıszakot. A program az idıszak
minden adatával együtt hozzárendeli a képzéshez a megadott idıszakot. A „Képzések” fülön a képzések
listája kiegészül az adott képzéssel.
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Szakirányválasztási idıszak hozzáadása az adott képzéshez
Ugyanezt az eredményt elérhetjük úgy is, hogy az új szakirány választási idıszak meghirdetésekor (vagy
késıbb, a már létrehozott szakirányt kikeresve) a már említett „Képzések” fülön adunk hozzá további
képzéseket az idıszakhoz. A kiválasztott képzések alatt ekkor szintén megjelenik a „Szakirányválasztási
idıszakok” felületen az idıszak.

Szakirányválasztási idıszakhoz képzés rendelése
Ebben a két említett esetben nem probléma, ha az adott szakirány nincs hozzárendelve a képzéshez. Arra
azonban ügyelni kell, hogy jelenleg a képzésenként végrehajtható csoportos mőveletekre ebben az esetben
nem lesz lehetıség. Vagyis ha olyan képzésrıl jelentkeztek a hallgatók, amely képzéshez nem rendeltük
hozzá az adott szakirányt, akkor ennek a képzésnek a hallgatóit az adott szakirány nem tudjuk csoportosan
adminisztrálni. (Az idıszak hatására a képzés-szakirány kapcsolat létrehozásának fejlesztése folyamatban
van.)
Innentıl kezdve, ha bármit módosítunk az idıszakkal kapcsolatosan, azzal minden hozzárendelt képzéshez
tartozó – valójában ugyanazon – idıszak adatait módosítjuk, tehát elég az adatokat egyszer módosítani.
A vonatkozó adatok minden képzésre érvényesek, vagyis a megadott létszámok, egyéb értékek nem
lehetnek eltérıek képzésenként egy adott idıszakon belül.

2. Jelentkezés a Webes felületrıl
Az „Ügyintézés” menüpontra lépve, a „Szakirányjelentkezés” almenüt választva juthatnak el a hallgatók a
szakirányválasztási idıszakokhoz. A félév kiválasztása után megjelenik (megjelennek) a féléven
meghirdetett szakirányválasztási idıszak (idıszakok). A „Választás” linkre kattintva érheti el a hallgató az
idıszakon belül található szakirányokat. A „Felvesz” linkre kattintva a kiválasztott szakirány bekerül a
„Felvett szakirányok” közé. Ha a hallgatónak lehetısége van több szakirányt megjelölni, akkor a fel-le
nyilak segítségével határozhatja meg a figyelembevétel sorrendjét. Ez a kliens programban mint prioritás
jelenik meg. A jelentkezési idıszakon belül van lehetısége a hallgatónak arra is, hogy a kiválasztott
szakirányt leadja.
Felvételkor – amennyiben adtunk meg pontszámítást – az idıszakon belül látható, hogy milyen elnevezéső
pontok vannak az adott jelentkezési idıszakban, illetve miután megjelölt egy szakirányt, a pontok
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automatikusan töltıdnek. A szakirányonkénti speciális pontok a felvett szakiránynál külön oszlopban
látszanak.

Szakirányjelentkezés a Hallgatói Weben

3. Hallgatói választások, szakirányra való jelentkeztetés,
jelentkezések adminsztrálása
A hallgatói választásokról két irányból is tájékozódhat az adminisztrátor, illetve két irányból
adminisztrálhatja a hallgatók jelentkezéseit.

3.1. Adott szakirányra jelentkezett hallgatói választások
adminisztrálása
A „Szakirányjelentkezési idıszakok”/ „Választható szakirányok”/ „Hallgatói választások” felületen az
adott szakirányra vonatkozóan láthatjuk, hogy kik azok a hallgatók, akik a szakirányt megjelölték. A
„Hallgató adatai”-nál láthatjuk, a hallgató nevét, és hogy az adott szakirányt milyen prioritással (a
jelentkezési sorrend beállításánál hányadik helyen jelölte meg). Az „Elfogadva” jelölınégyzet vagy abban
az esetben lesz bepipált állapotú, ha az automatikus beosztás során a hallgató az adott szakirányra került
beosztásra, vagy szerkesztés után kézzel beállítható az elfogadás (az utóbbi esetben arra kell vigyázni, hogy
a manuális beosztást az automatikus beosztás felülírja, erre még a beosztásnál visszatérünk).
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Hallgatói választások
A „Szakirányjelentkezési adatok”-nál a hallgató további választásait is megjeleníti a program, prioritással
együtt. Szerkesztés után fel-le nyilakkal változtathatunk a hallgató által meghatározott prioritási sorrenden.
A belsı „Hozzáad” gomb segítségével az idıszakhoz tartozó további szakirányokat rendelhetünk a
hallgatóhoz.

A hallgató által választott szakirányok

Kiadás: 2009.07.29.

Verzió: 2.2.

Oldalszám: 11 / 17

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS

Az alsó „Hozzáad” gombbal az idıszakhoz tartozó hallgatók közül további hallgatókat rendelhetünk az
adott szakirányhoz. A „Hozzáad” gomb megnyomásakor az idıszakra, illetve az adott szakirányra
vonatkozó jelentkezési feltételek lefutnak. Amennyiben a feltételek teljesítésének mellızésével szeretnénk
hallgatókat rendelni a szakirányhoz, a gomb megnyomása elıtt tegyünk pipát a „Feltétel nélküli
jelentketetzés” jelölınégyzetbe. (Ha adtunk meg jelentkezési feltételeket, a feltétel nélküli jelentkezésre,
illetve jelentkeztetésre csak a kliens programból van lehetıség, a jelölınégyzet az adott pillanatban a kézi
hozzárendelésre vonatkozik.)
A lenti „Töröl” gomb segítségével, tudjuk a fent kiválasztott hallatót (hallgatókat) az adott szakirányról
lejelentkeztetni.

3.2. Szakirányjelentkezési idıszakra vonatkozó hallgatói
választások adminisztrálása
A teljes idıszakra vonatkozó jelentkezéseket (az idıszakban jelentkezett összes hallgató jelentkezéseit) a
„Szakirányválasztási idıszakok”/ „Hallgatói választások” felületen találjuk. A fenti hallgató listából
kiválasztott hallgatóra vonatkozóan a lenti részben láthatjuk a hallgató választásait. Szerkesztés után fel-le
nyilakkal változtathatunk a hallgató által meghatározott prioritási sorrenden. A belsı „Hozzáad” gomb
segítségével az idıszakhoz tartozó további szakirányokat rendelhetünk a hallgatóhoz. A belsı „Töröl”
gombbal szakirányokat törölhetünk a hallgatótól.

Szakirányjelentkezési idıszakra vonatkozó valamennyi jelentkezés adminisztrálása
Ha a „Jelentkeztet” gombbal további hallgatókat viszünk fel, akkor a hallgatók kiválasztása után
mindenképpen szakirányokat is kell hozzájuk rendelnünk, szerkesztés után a belsı „Hozzáad” gombbal. A
prioritásokat elsıdlegesen a szakirányok kiválasztásának sorrendje határozza meg, de a fel-le nyilak
segítségével ez a sorrend módosítható.
Jelentkeztetéskor –ha adtunk meg az idıszakra vonatkozó jelentkezési feltételt – az a hallgatók
kiválasztásakor lefut. Amennyiben a feltételek teljesítésének mellızésével szeretnénk hallgatókat rendelni
a szakirányhoz, a gomb megnyomása elıtt tegyünk pipát a „Feltétel nélküli jelentkeztetés”
jelölınégyzetbe. (Ha adtunk meg jelentkezési feltételeket, a feltétel nélküli jelentkezésre, illetve
jelentkeztetésre csak a kliens programból van lehetıség, a jelölınégyzet az adott pillanatban a kézi
hozzárendelésre vonatkozik.).
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Ha ezen a felületen használjuk az alsó „Töröl” gombot, akkor a program a hallgatót minden kiválasztott
szakirányról is törli.
A „Pontújraszámolás” gomb segítségével tudjuk a kiválasztott hallgató (hallgatók), vagy minden hallgató
pontját újraszámolni. Mivel a hallgatóra vonatkozó pontok kiszámítása a jelentkezés pillanatában történik,
erre akkor van szükség, ha a hallatóhoz bekerült valamilyen újabb eredmény, vagy újabb pontszámítást
rendeltünk az idıszakhoz.

4. Pontszámítás, beosztás
Automatikus beosztásra a „Szakirányválasztási idıszakok” felületen a „Beosztás” gombbal van lehetıség.
Ha nem adunk meg rendezési szabályt, a program automatikus beosztásnál a hallgatók által megjelölt
prioritásokat, illetve a jelentkezések idırendi sorrendjét veszi figyelembe a szakirányonként megadott
létszámokon belül.
Beosztáskor a program részletes üzenetet küld, hogy melyik szakirányra hány hallatót osztott be, illetve
név szerint felsorolja azokat a hallgatókat, akik egy szakirányra sem fértek be.
A beosztás feltételrendszerét többféle módon is megadhatjuk:
Szakirányválasztási idıszakonként (+ Idıszakhoz rendelt szakirányonként, mint a szakirányra vonatkozó
speciális számolási szabályt), vagy paraméteresen, alapértelmezett értékként.
A „Szakirányválasztási idıszakok”/ „Pontok, sorrendek” fülén láthatjuk illetve szerkeszthetjük a
feltételeket. A speciálisan, a szakirányra vonatkozó szabályokat a „Szakirányválasztási idıszakok”/
„Választható szakirányok” felületen adminisztrálhatjuk, illetve tekinthetjük meg.

„Pontok, sorrendek” fül
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4.1. Pontszámok
Négyféle pontszámítást adhatunk meg a felületen, amelybıl tetszıleges számút tölthetünk fel. A neveknél
adjuk meg a feltétel nevét. Ez egy szöveges mezı, amelyet a hallgatók is látni fognak saját webes
felületükön. Ha megadtuk a nevet, a metaszerkesztı segítségével adjuk meg a számolási szabályt. Egy
számolási szabályon belül használhatunk összetett feltétel rendszert is (+ kapcsolatokat).
Néhány példa a felhasználható függvények közül:
Félév függvény
Ez a függvény arra szolgál, hogy például kredit vagy átlag szerint állapítsuk meg a hallatók pontszámát. A
függvényen belül megadhatunk eredménytípust. Ez lehet pl. átlag, teljesített kredit, minimum kredit,
összkredit, ösztöndíjátlag, stb. A függvényben meg kell adni a ciklust. Ebben az esetben a ciklus félév
sorszámot jelent, és csak azokat a sorszámú féléveket veszi figyelembe a program, amelyeket felsoroltunk.
Megadhatjuk a ciklustípust, itt választhatunk az összes ciklus és az aktív félévek között. Itt nincs szükség a
relációs jelekre, hiszen sorrendet kívánunk felállítani az értékek alapján.
Példa:
Félév( ahol az EredményTípus = "KREDIT", ahol a Ciklus = "1,2,3,4,5,6", ahol a CiklusTípus =
"AKTIV") Ez a függvény így azt jelenti, hogy a hallgatónak annyi pontja lesz, ahány kreditet megszerzett a
felsorolt félévekben.

Tárgyeredmény függvény
Itt egy tárgy eredményére tudunk hivatkozni. Tehát aszerint kapja a hallgató a pontszámot, hogy milyen
eredményt ért el az adott tárgyból.
Példa:
TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEGT418711", ahol a Típus = "VIZSGA", ahol a Ciklus =
tetszıleges, ahol a KépzésKód = tetszıleges) Jelentése: az alapján adja pontot a program, hogy a megadott
tárgyból kinek milyen eredménye van.

Nyelvvizsgaszám függvény
A függvény az alapján generálja a pontokat, hogy a hallgatónak hány darab, a feltételeknek megfelelı
nyelvvizsgája van.
Példa:
NyelvVizsgaSzam( ahol a Nyelv = tetszıleges, ahol a Szint = "közép", ahol a Fok = "C", ahol a
Kiegészítés = tetszıleges)*3 Jelentése: a program annyiszor 3 pontot ad a hallgatónak, ahány középfokú, C
típusú nyelvvizsgája van.

Versenyeredmény függvény
A hallgató az intézmény által elfogadott versenyeken elért eredményei alapján számítja a pontot. Ehhez
kiegészítésként megjegyezzük, a hallgatók versenyeken elért eredményei a Verseny típusok és Verseny
eredmények kódtételek feltöltése után, a „Hallgatók (5400)” felületen, a „Versenyeredmények” fülön
rögzíthetık.
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Hallgató versenyeredményeinek rögzítése
Példa:
VersenyekSzama("OKTV","3")*2 Jelentése: A hallgató minden „OKTV” típusú 3. helyért kap 2 pontot.
További függvények a Neptun.Net Metanyelv címő dokumentációnkban találhatóak.

4.2. Pontszámítás
A különbözı metafeltételek alapján meghatározott pontokat végül rendeznünk kell. Ezeket összeadhatjuk,
kivonhatjuk.
Példa
SZPont1 + SZPont2 + SZPont3 Jelentése: ha megadtunk pl. a pont 1-ben egy félév függvényt, a pont 2-ben
egy nyelvvizsga függvényt, a pont 3-ban egy versenyeredmény függvényt, akkor a beosztásnál az ezekbıl
adódó pontokat a program összeadja, és ezek alapján sorrendez.
Ha a Szabály 1 eredménye alapján a program egyezıséget talál, akkor továbbmegy a szabály 2-re. Ha ezek
után is van egyezıség, a szabály 3-ra. A további szabályokban megadhatunk új feltételt, mint az egyezıség
eldöntése (fenti esetben például a szabály kettı lehet SZPont4, ahol a pont 4-ben például egy
tárgyeredmény függvényt vittünk fel). Lehet azonban a szabály 1-ben megadott feltétel része is. A fenti
példa szerint tehát, ha mondjuk a szabály 2-be betesszük az SZPont3 eredményét, vagyis a nyelvvizsgát,
akkor pontegyezıség esetén azt a hallgatót veszi elıre, akinek több pontja van a nyelvvizsgákból.
Fontos kiemelni, hogy a szabályok megadásánál a szakirányonként felvihetı speciális szabályra SZPont5ként kell hivatkozni!
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4.2.1. A rendszerparaméterek
Mind a pontok nevére, mind a pontok számítására, mind pedig a számítási szabályokra vonatkozóan
létrehozhat az intézmény alapértelmezett értékeket. Ezeket az értékeket rendszerparaméterekkel adhatjuk
meg.
Pontnevenként: SZJIPONT1NEV (1-4) (Szakirányjelentkezési idıszak létrehozásánál ez lesz az
alapértelmezett értéke a Pont1 nevének)
Pontszámításonként: SZJIPONT1SZAMOLAS (1-4) (Szakirányjelentkezési idıszak létrehozásánál ez
lesz az alapértelmezett értéke a Pont2 számolási szabályának)
Szabályonként (Rendezési sorrendenként): SZJISORREND1 (1-3) (Szakirányjelentkezési idıszak
létrehozásánál ez lesz az alapértelmezett értéke az elsıdleges sorrendezési szabálynak)
Az alapértelmezett érték az idıszakon belül felülírható. Ha az intézmény ezt szeretné letiltani, akkor
speciális jogosultságot igényelhet, amelyben le tudjuk tiltani a tabfül írásjogát.

Paraméterek

4.3. Hol láthatóak a hallgatókra vonatkozó pontszámok?
A „Hallgatói választások”, felületen oszlopban kitehetı.

4.4. Manuális beosztás
Ha nem kívánunk élni az automatikus beosztás lehetıségével, vagy felül kívánjuk bírálni azt, akkor
szakirányonként megtehetjük ezt a „Választható szakirányok”/ „Hallgatói választások” felületen.
Szerkesztés után az elfogadva jelölınégyzetbe tegyünk pipát elfogadás esetén, elutasításnál pedig vegyük
ki belıle.
Arra kell vigyázni, hogy ha ezek után ismételten lefuttatjuk a beosztást, akkor az felülírja a manuálisan
beosztott értékeket!
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5. Véglegesítés
A szakirányjelentkezési idıszakban az utolsó lépés a beosztások véglegesítése. A „Szakirányjelentkezési
idıszakok” felületen a „Véglegesítés” gomb akkor válik aktívvá, ha a jelentkezési idıszak határideje letelt.
A „Véglegesítés” gomb megnyomása után a program értesít annak sikerességérıl, közben a hallgatókhoz a
„Véglegesítés” mezıben megjelölt féléven létrehozza a szakirányt, amennyiben nincs ilyen féléve,
legenerálja azt, illetve ha az idıszakon belül a szakirányokhoz hozzárendeltünk mintatantervet is, akkor azt
is beteszi a hallgató képzésének adott félévére.
A véglegesítést idıszakonként csak egyszer engedi a program!

Szakiránybeosztás véglegesítése
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