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1. Vizsgatípusok
A vizsgák kiírásának előzetes feltétele, hogy a „Tárgy kurzusai”menüponton adjuk meg a
kurzushoz tartozó vizsgatípusokat. A vizsgák kiírásakor a program csak a kurzusnál megadott
vizsgatípusok szerint engedi a vizsgakiírást.

Vizsgatípusok kurzushoz rendelése
Ha egy kurzusnál egy típust állítunk be, akkor a vizsga kiírásakor a program a típust
automatikusan tölti. Ha többet adunk meg, akkor vizsgakiíráskor a típusok közül választanunk
kell. Fontos tudni, hogy ha az „Írásbeli és szóbeli” vizsgát választjuk, akkor az azt jelenti,
hogy a vizsga kiírásakor is ezt tudjuk kiválasztani, tehát ezt a típust akkor használjuk, ha egy
alkalommal, egy időpontban szóbeli és írásbeli vizsgát is tartunk. Ha ez két külön alkalmat
jelent, akkor a kurzusnál válasszuk ki külön az „Írásbeli”, és „Szóbeli” típusokat, és a
vizsgaalkalmakat e szerint írjuk ki.

1.1. A vizsgatípusokra épülő logikák, vizsgatípus ekvivalencia
Alapértelmezett esetben a hallgatók vizsgajelentkezéseit egy adott tárgyból vizsgatípusokkal
különböztetjük meg. Ez azt jelenti, hogy külön kezeljük az egyes típusokra történt
jelentkezéseket. Vagyis: a hallgatót egy tárgyból azonos vizsgatípusra egyszer engedi
jelentkezni a program. Tehát például, ha a hallgató jelentkezett egy adott tárgyból egy írásbeli
vizsgára, és ez a vizsgaalkalom még nem kezdődött (vagy telt el, ld. A vizsgára vonatkozó
rendszerparaméterek, és azok működése), akkor nem engedi a tárgyból még egyszer írásbeli
típusú vizsgára jelentkezni. Ha tárgyhoz tartozik másik vizsgatípus szerint kiírt vizsga, akkor
arra a program minden további nélkül felengedi. Tehát, ha felvett egy írásbeli vizsgát,
jelentkezhet ugyanabból a tárgyból pl. szóbeli vizsgára is.
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A vizsgákhoz tartozó függvények (amelyek a hallgató vizsgára történő jelentkezéseit
szabályozzák), szintén figyelembe veszik a vizsgatípusokat. Tehát a hallgató egyes típusokra
történt jelentkezéseit külön-külön számolják. (ld. Előzetes és végeleges jelentkezési feltételek,
pénzügyi beállítások)
Ha beállítjuk a vizsgatípus ekvivalenciát, akkor a program az egyes típusokra történt
jelentkezéseket egybe számolja. Vagyis: ha egy tárgyból kiírtunk vizsgát többféle
vizsgatípussal (pl. írásbeli és szóbeli vizsgatípussal is írtunk ki külön-külön
vizsgaalkalmakat), akkor, ha a hallgató jelentkezett egy írásbeli vizsgára, a vizsgaalkalom
leteltéig (vagy kezdetéig) nem engedi fel a szóbeli vizsgára sem.
A vizsgákhoz tartozó függvények (amelyek a hallgató vizsgára történő jelentkezéseit
szabályozzák) a vizsgatípus ekvivalencia beállítása esetén, szintén nem veszik figyelembe a
vizsgatípusokat. Tehát úgy számolnak, hogy a hallgató egyes típusokra történt jelentkezéseit
egyben számolják.

Vizsgatípusok ekvivalenciájának beállítása

2. Előzetes és végleges vizsgajelentkezési feltételek, pénzügyi
beállítások
A „Képzések” felületeken meta kifejezésekkel definiálhatunk a vizsgáztatáshoz kapcsolódó
feltételeket. Megadhatunk előzetes és végleges vizsgafeltételeket. Az előzetes vizsgafeltétel a
hallgató vizsgára történő jelentkezésekor fut le. Amennyiben az eredmény hamis, a hallgatót
nem engedi be az adott vizsgára. Itt olyan feltételt vagy feltételeket adhatunk meg, amely
minden vizsgára érvényes, hiszen ha a hallgató az adott képzésről jelentkezik vizsgára,
minden esetben ellenőriz. Ilyen feltételek lehetnek a (törvényben megengedett feltételeknek
megfelelő) ismétlővizsgadíj befizetés, vagy például az aláírás megléte az adott tárgyból.
Az előzetes és végleges vizsgajelentkezési feltétel a „Képzések” menüpontokon, az
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„Alapadatok” fülön, szerkesztés után a meta szerkesztő segítségével adható meg. Több
képzést kijelölve egyszerre csoportosan is beállítható.

Vizsgafeltételek meghatározása a képzéseknél
Az ismétlővizsgadíjjal kapcsolatos függvények az intézmény igényeinek megfelelően
állíthatóak be. Számolhatjuk a vizsgákat adott félévben, nézhetjük a képzésen - a karonként
megadható paraméterben (IVDIJ_KEZDOFELEV) meghatározott félévtől. Számolhatjuk
egyesek alapján, szintén adott félévben, vagy képzésen, az említett paraméterben megadott
félévtől. A program minden esetben az adott tárgyból történt vizsgajelentkezéseket vagy
elégteleneket számolja.
A programban ezekkel a függvényekkel párhuzamosan, a pénzügyi kódoknál megadható egy
olyan feltételrendszer, amely ugyanezen logika alapján lefut, és a hallgató saját magának ki is
írhatja (természetesen csak az intézmény által megadott összeggel) a befizetési
kötelezettséget.
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Díjszámítási mód meghatározása pénzügyi kódnál
A végleges vizsgajelentkezési feltétel a tanszéki adminisztrátor, tanulmányi adminisztrátor
vagy az oktató által manuálisan, a vizsgánál lefuttatható követelmény, a már jelentkezett
hallgatókra.
Amennyiben olyan feltételt akarunk meghatározni, amely csak egy adott, vagy néhány
vizsgára vonatkozik, és nem a képzéshez tartozó összes vizsgaalkalomra, akkor azt
megadhatjuk az egyes vizsgáknál is, mind elő, mind végleges követelményként. (Ilyen feltétel
lehet például, hogy ha az adott vizsgára, amely egy aláíráspótló vizsga, jelentkezni szeretne a
hallgató, akkor a tárgyból Aláírás megtagadva bejegyzéssel kell rendelkeznie az adott
félévben. De kötődhet ide az adott tárgyra vonatkozó szolgáltatási díj befizetése stb.)

Vizsga előjelentkezési feltétele
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A vizsgákhoz tartozó feltételeket csoportosan szerkeszthetjük az „Adminisztráció (95400)”/
„Kurzusok vizsgái (18000)” felületen.

Csoportos vizsgafeltétel-szerkesztés

3. Vizsgajelentkezési dátumok
3.1. Vizsgajelentkezési időszak
A hallgatók ebben az időszakban jelentkezhetnek fel és le vizsgára. A képzésnél, vagy az
adott vizsgánál beállított előjelentkezési feltétel fut le az időszakban a hallgató
vizsgajelentkezésekor. Az időszakhoz definiálhatunk hallgatócsoportot, akikre az időszak
vonatkozik, és megadhatunk az időszakra vonatkozó meta feltételeket is, amely szintén
szűkíti azon hallgatók körét, akikre az időszak vonatkozik.
A vizsgajelentkezési időszakot a „Képzések” felületek „Képzés időszakai” almenüpontokban
lehetséges meghatározni.
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Vizsgajelentkezési időszak meghatározása

3.2. Egyedi jelentkezési időszak
Az elő- és utó vizsgák esetében megadhatunk az időszaktól eltérő, a vizsgánál beállítható
egyedi jelentkezési időszakokat. (Ha a vizsgánál állítjuk be az egyedi jelentkezési időszakot,
arra a képzésnél beállított jelentkezési feltétel vonatkozik, azonban a képzésnél beállított
jelentkezési határidő nem. Tehát a vizsga dátumához képest ennek megfelelően adjuk meg az
egyedi jelentkezési időszakot.) Az egyedi időszak minden esetben felül bírálja a képzésnél
beállított vizsgajelentkezési időszakot. (tehát pl. ha egy egyedi jelentkezési időszak lejár,
hiába van a képzésen vizsgajelentkezési időszak, az adott vizsgára nem lehet jelentkezni, és le
sem jelentkezhet róla a hallgató)

Egyedi vizsgajelentkezési időszak meghatározása
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3.3. Vizsgajelentkezési határidő
Szintén a képzésnél, a „Képzésspecifikus adatok” fülön adhatunk meg a vizsgákhoz tartozó
jelentkezési határidőt. Ez vonatkozik mind a vizsgára jelentkezésre, mind a vizsgáról való
lejelentkezésre. Itt a meta szerkesztő segítségével kiválaszthatjuk, hogy a vizsgát megelőző
napokat vagy munkanapokat számoljuk, illetve, hogy hány napot számoljunk. Amennyiben
órát (és percet) is megadunk, az a beállított napok számától függően az adott nap adott órája
(pl. előző munkanap 12 óra). Ha nem állítunk be órát, az a vizsga kezdőidőpontjához képest a
beállított napok számától függően 24 órával vagy órákkal számol. Tehát ha egy napot állítunk
be, és pl. az adott vizsga 14 órakor kezdődik, akkor a megelőző nap 14 órától nem engedi
jelentkezni a hallgatókat.

Vizsgajelentkezési határidő meghatározása

4. Vizsgaalkalom meghirdetése
Vizsga meghirdetéséhez használhatjuk a „Hozzáad” és a „Vizsga másolása” gombot is.
Hozzáadásnál a vizsga adatait fel kell vinni. Ezen adatokat a következőkben részletezzük.
A vizsgamásolás funkció megkönnyíti és leegyszerűsíti a felhasználó munkáját, akinek így
lehetősége van egy már rögzített vizsgaalkalom alapadatainak másolásával egy új vizsgát
gyorsabban meghirdetni.
Egy vizsga másolásához először tehát a „Vizsga másolása” gombra szükséges kattintani. A
megjelenő naptárban először adjuk meg azt az idő intervallumot („Ebben az intervallumban”
felületrész), amelyben a vizsgákat szeretnénk meghirdetni (pl. 3 héten keresztül vannak a
vizsgák, akkor adjuk meg az első hét kezdő napját és az utolsó hét utolsó napját. A lényeg,
hogy az első és utolsó meghirdetni kívánt vizsganap beleessen.)
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Ez után adjuk meg a kezdő és záró időpontot (óra-perc). Jelöljük meg a hét napját (napjait)
amelyeken a vizsgák legyenek. Állítsuk be a heteket (minden hét, páros hét, páratlan
hét).Ekkor a naptárban meg lesznek jelölve a meghirdetendő napok. A napokon a „Ctrl”
billentyű és az egér kombinációval tudunk változtatni: megjelölt napra kattintva elvesz, üres
napra kattintva betesz. Ezzel a módszerrel teljesen eltérő napokat is megadhatunk, ilyenkor az
intervallumot sem kell töltenünk, csak az „OK” gombbal jóváhagyni az időpontokat.
Termet (ha van terem az eredeti vizsgánál) lehet másolni a szabad időpontokra. Ehhez
pipáljuk be a „A vizsgához a szabad termeket is átmásolja” rádiógombot az „OK” gomb
megnyomása előtt. (A program így a szabad időpontokra átviszi a termet, de ahol foglalt a
terem, ott üresen hagyja.) Ha az eredeti vizsgához adtunk másik kurzust is, azt is átmásolja a
funkció. Ha ebben az esetben az egyik kurzuson lévő vizsgát töröljük, akkor a program előbb
kéri a terem törlését. A rendszer a másik kurzusnál ilyenkor nem törli a vizsgát, de a termet
igen!

Vizsgaalkalom másolása

4.1. Vizsgához tartozó kurzusok, létszámok
Vizsgaalkalmat a Neptun.Net rendszerben mindig kurzushoz kötődően adhatunk meg. A
vizsgára csak azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik az adott kurzus hallgatói. Egy vizsgához
azonban köthetünk több kurzust is. Ebben az esetben a vizsga alapadatainál a létszámot úgy
kell meghatározni, hogy a vizsgához rendelt minden kurzusról engedélyezett jelentkezés
maximális létszámát összeadjuk.
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Vizsga alapadatai
Ezután a „Kurzusok” fülön, a kurzus(ok) hozzáadása után megadhatjuk, hogy a
vizsgajelentkezéskor melyik kurzusról hány hallgatót engedjen be a rendszer.

Vizsga kurzusai
Az „Alapadatok” fülön megadhatunk várólista létszámot is. A várólista nem figyeli, hogy
melyik kurzusról történt a jelentkezés. A várólistáról való bekerülést a jelentkezés sorrendje
határozza meg. Úgy lehet a várólistáról bekerülni a vizsgára, hogy vagy lejelentkezik egy
hallgató – akkor a várólista következő jelentkezője a helyére kerül-, vagy megemeljük a
vizsga maximális létszámát. Ha a vizsgához minimális létszámot is adunk meg, akkor a
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vizsga sora az adminisztrátor számára pirosan jelenik meg mindaddig, amíg a jelentkezők
száma el nem éri a minimumot.

4.2. Vizsgáztató
A vizsgához minden esetben tartozik vizsgáztató oktató. Az oktató csak akkor látja, illetve
tudja adminisztrálni a tanszéki adminisztrátor által kiírt vizsgát, ha oktatóként a vizsgához
rendeljük.
Hogy
ezt
ne
kelljen
minden
vizsgakiírásnál
megtenni,
a
MAXKURZUS_OKTATO_RENDELES_VIZSGAHOZ paraméter segítségével beállíthatjuk,
hogy a kurzusnál felvitt oktatók esetében maximálisan hány főt rendeljen a program a
vizsgához. Ha a paraméterben beállított értéket nem haladja meg a kurzus oktatók létszáma, a
program mentéskor automatikusan a vizsgához rendeli őt vagy őket. Ha a megadottnál több
oktatót rendeltünk a kurzushoz, az oktatók közül ki kell választani a vizsgához tartozó oktatót
vagy oktatókat. Megadhatunk az oktatóhoz vizsgáztató típus is („Résztvevő típusa” legördülő
menü). Ez főként a szigorlatok vagy záróvizsgák esetén bírhat nagyobb jelentőséggel. Ha az
oktató saját Webes felületéről írja ki a vizsgát, automatikusan ő lesz a vizsgáztató, de további
kollégáit is a vizsgához rendelheti.
Mindkét felületről beállítható, hogy a vizsgajelentkezési időszakban látható-e a vizsgáztató
személye a vizsgajelentkezési időszakban a hallgatók számára.

Vizsgáztató
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Vizsgák, jegybeírás menüpont/ Vizsga adatainak módosítása felület az Oktatói Weben

4.3. Vizsgához vizsgaterem rendelése
Az adminisztrátor és az oktató számára – rendszerparaméter beállításától függően – lehetőség
van igényléssel vagy közvetlenül vizsgatermet foglalni egy-egy vizsgaalkalomhoz.
(Részletesen ld. „Teremgazdálkodás” dokumentáció.)

5. Vizsgajelentkezés
Alapesetben a vizsgákra a hallgatók jelentkeznek a webes felületről. Azonban mind a
tanulmányi, mind a tanszéki adminisztrátor részére lehetőség van a hallgatók vizsgára
jelentkeztetésére. A tanulmányi adminisztrátor az általa kezelt hallgatóhoz tudja a vizsgákat
rendelni, míg a tanszéki adminisztrátor a hozzá tartozó kurzus vizsgáira tudja a kurzus
hallgatóit jelentkeztetni („Vizsgajelentkezés, lehúzás” felületek). Ez vonatkozik a vizsgára
való le- és feljelentkezésekre is. Mindkét esetben lehetőség van a „Jelentkeztet” és a
„Lejelentkezés” gombok segítségével a jelentkeztetést vagy lejelentkeztetést a hallgatóra
vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett elvégezni. Azonban ha a „Határidőntúli
jelentkeztetés”, illetve a „Határidőntúli lejelentkezés” gombokat használjuk, akkor
lehetőségünk van az időszakok figyelmen kívül hagyására, sőt, ebben az esetben a vizsgánál
vagy képzésnél megadott előzetes jelentkezési feltételek hamis eredménye ellenére is
jelentkeztethető a hallgató. Arról, hogy a le vagy feljelentkeztetés határidőn túl történt, illetve
hogy a jelentkezési feltétel kiértékelése hamis eredménnyel zárult, a program minden esetben
üzenetet küld. Az üzenet jóváhagyásával véglegesítjük a jelentkeztetést.
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Arról hogy az adott vizsgára a hallgató jelentkezett, vagy az adminisztrátor
program szintén tájékoztatja felületen a felhasználót. A „Csak a
jelölőnégyzetből a pipát kivéve pirosan láthatjuk azokat a jelentkezéseket,
hallgató lejelentkezett, vagy lejelentkeztették. A lejelentkezés vagy
létrehozóját szintén megjeleníti a program.

jelentkeztette, a
jelentkezettek”
amelyek után a
lejelentkeztetés

Vizsgajelentkezés, lehúzás felület
A vizsgajelentkezéseket a ráépülő programlogikák miatt típusonként megjelöljük. Eszerint a
jelentkezés lehet Vizsga típusú (azonos vizsgatípus esetén a képzésről történt első
jelentkezés), Ismétlővizsga típusú (alapesetben előző azonos típusú vizsgához kötődő
elégtelen esetén második és további vizsgák), és Javítóvizsga típusú (alapesetben nem
elégtelen előző azonos típusú vizsgához kötődő második és további vizsgák). Ha megelőző
vizsgához nem kapcsolódik még bejegyzés, akkor a VIZSGAFELVETELTIPUSA paraméter
szabályozza a jelentkezés típusát. (0 esetén nem enged addig jelentkezni, amíg nincs beírva
jegy, 1 esetén ha nincs beírva jegy, akkor IV lesz a következő vizsga, 2 esetén javítóvizsga.)

5.1. Vizsgán való részvétel adminisztrálása
A „Nem jelent meg”, az „Igazolt távollét” és a „Beszámít a vizsgába” jelölőnégyzetek
használata az Oktatói Web „Vizsgák, jegybeírás” / „Jegybeírás felületen”, illetve a kliens
„Vizsgajelentkezés, lehúzás” menüpontján lehetséges.
Mivel a programba beépített rendszerparaméterek és vizsgakövetelmény ellenőrzések az
elhasznált vizsgaalkalmakra építenek, ezek a jelölőnégyzetek és használatuk fontos szerepet
töltenek be a programban.

1.eset – az oktató a weben kezeli a vizsgát, és nem kezeli a távolmaradás okát
• Oktató a „Nem jelent meg” jelölőnégyzetet bepipálja
Kliensben bepipálódik a „Nem jelent meg” és a „Beszámít a vizsgába”
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Az ellenőrző logikák az adott vizsgát elhasznált vizsgaalkalomnak tekintik.

Oktatói Weben távollét adminisztrálása

A Kliens programban megjelenik az oktató szerinti beállítás
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2. eset – Az oktató a weben kezeli a vizsgát, és visszajelzést (igazolást) kap a
hallgatótól

• Oktató a „Nem jelent meg” és az „Igazolt távollét” jelölőnégyzetet bepipálja
• Kliensben a „Nem jelent meg” jelölőnégyzet bepipálódik
• Ha az oktató mondjuk később kap igazolást a hallgatótól, és ezt ő akarja
adminisztrálni, visszamegy a „Vizsgák, jegybeírás” menüponthoz, ott bepipálja
az „Igazolt távollét” jelölőnégyzetet, megnyomja a „Jegyek elmentése”
gombot, és a kliensben kikerül a pipa a „Beszámít a vizsgába”
jelölőnégyzetből. Az oktató „Az alábbi hallgatóknál vizsgajellemzők
módosítása történt csak” üzenetet kapja.

Oktató a „Nem jelent meg” és az „Igazolt távollét” jelölőnégyzetet bepipálja

Az oktató módosításainak következménye a Kliens programban
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A jelölőnégyzetek egymástól függetlenül használhatók, a „Nem jelent meg” jelölőnégyzet
nem pipálódik be automatikusan, ha az „Igazolt távollét” jelölőnégyzetet bepipáljuk.
Ha az „Igazolt távollét” jelölőnégyzet és a „Nem jelent meg” is bepipált állapotú, az
ellenőrző logikák nem számítják az adott vizsgát elhasznált vizsgaalkalomnak, és ugyanez a
helyzet, ha csak az „Igazolt távollét” jelölőnégyzet mellett van pipa.
Az Oktatói Weben a jelöléseket úgy lehet törölni, hogy az adott jelölőnégyzetből kivesszük a
pipát, és megnyomjuk a „Jegyek elmentése” gombot. Az oktató „Az alábbi hallgatóknál
vizsgajellemzők módosítása történt csak” üzenetet kapja.

Vizsgán való részvétel adminisztrálása utáni üzenet

3. eset – kliensből adminisztráljuk a vizsgát
• Alapértelmezetten a „Beszámít a vizsgába” jelölőnégyzet bepipált állapotú. Ha
innen kivesszük a pipát, bekerül az Oktatói Weben a pipa az „Igazolt távollét”
jelölőnégyzetbe. Ebben az esetben viszont nem kerül be automatikusan a pipa a
„Nem jelent meg” jelölőnégyzetbe sem a weben, sem a kliensben. Így ha látni
akarjuk, hogy a hallgató nem jelent meg ezen a vizsgaalkalmon, akkor oda is be
kell tennünk a pipát. (Vagy Oktatói Web vagy kliens oldalon.)
• Ha már bent van a „Nem jelent meg” jelölőnégyzetben a pipa (weben keresztül
bekerült a rendszerbe), és kaptunk igazolást a hallgatótól, kivesszük a pipát a
„Beszámít a vizsgába” jelölőnégyzetből. Így a weben bent marad a pipa a
„Nem jelent meg” jelölőnégyzetben, és bekerül a pipa az „Igazolt távollét”
jelölőnégyzetbe. (Ha nem kapunk, vagy nem fogadtuk el az igazolást, benne
hagyjuk a „Beleszámít a vizsgába” jelölőnégyzetben a pipát.)
A hallgató vizsgája akkor számít elhasznált vizsgaalkalomnak, ha a „Beszámít a vizsgába”
jelölőnégyzet bepipált állapotú, a „Nem jelent meg” jelölőnégyzet állása akár bepipált, akár
nem, ebben az esetben a logika mindenképpen elhasznált alkalomnak tekinti.
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Ha a „Nem jelent meg” bepipált állapotú, a „Beszámít a vizsgába” nem, akkor a
jelölőnégyzetekre épülő logikák nem tekintik az adott vizsgát elhasznált vizsgaalkalomnak.
Ugyanez a helyzet, ha egyik jelölőnégyzet sincs bepipálva.

3. eset

3. eset
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Általánosságban:

• a „Nem jelent meg a vizsgán” jelölőnégyzet mindig egyforma állású a kliensben és a
weben,
• a „Beszámít a vizsgába” és az „Igazolt távollét” ellentétes állású: ha a „Beszámít a
vizsgába” jelölőnégyzetből kiveszem a pipát, akkor az „Igazolt távollét”-nél bekerül,
és fordítva.

6. Vizsgalap
Vizsgalap nyomtatására lehetősége van a tanszéki adminisztrátornak és az oktatónak is. A
vizsgalap nyomtatható eredménnyel vagy anélkül. Több kurzus összerendelése esetén
kurzusonként vagy vizsgaalkalmanként. A kliens programban a vizsgalap-template szabadon
szerkeszthető. A szokásos értékeken kívül lehetőség van fénykép megjelenítésére, az IV díjak
és a tárgyhoz kapcsolódó szolgáltatás díjak (KED) megjelenítésére, a korábbi eredmények
megjelenítésére.
Vizsgalap nyomtatása a Kliens programban a „Vizsgajelentkezés, lehúzás” felületen a
„Hozzáad” gombra kattintással lehetséges.

Vizsgalap nyomtatása
Az Oktatói Weben vizsgalapot nyomtatni a „Vizsgák, jegybeírás”/ „Jegybeírás” felületen
lehetséges.
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Vizsgalap nyomtatása az Oktatói Weben

7. Jegybeírás
A jegybeírásra a program lehetőséget ad mind a tanszéki adminisztrátor, mind az oktató
számára. A Neptun.Net az egyes eredményeket szigorúan vizsgához köti. Ebben az esetben
mindig eldönthető, hogy az adott indexsor bejegyzés melyik vizsgához tartozik. Egy-egy
vizsgához mindig csak egy eredményt rögzíthetünk. Az eredmények beállítására lehetőségünk
van csoportosan vagy egyedileg, a numerikus billentyűket egyedi beállításnál a kliens
program és a webes felület is támogatja. (Az aláírás bejegyzéseket – mivel azok nem a
vizsgaalkalomhoz kötődnek – a kurzusok felől lehet rögzíteni!)

Gyorsított vizsgajegybeírás
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Vizsgajegybeírás az Oktatói Weben
A kliens programban kurzusok és a vizsgák felől is lehetőséget biztosítunk az xls-ből történő
jegy (bejegyzés) importra. A felületen kiválasztjuk a bejegyzés típust és az oktatót, majd a
hallgató Neptun kódját és az értéket importáljuk az Excel táblából.

8. Megajánlott jegyek kezelése
A vizsga, kollokvium stb. követelményű tárgyaknál az oktató adhat a hallgatóknak
megajánlott jegyet. Ezt a kurzusok felől kell rögzíteni úgy, hogy bejelöljük, hogy az adott
bejegyzés megajánlott jegy. (A tanszéki adminisztrátor is rögzítheti, szintén a kurzus felől.)
Amíg a hallgató nem nyilatkozott a megajánlott jegy elfogadásáról, addig a program nem
tekinti a megajánlott jegyet érvényes indexsor bejegyzésnek: a bejegyzés sorát az
adminisztrátor számára pirosan jeleníti meg. Ha a félév végén így zárnánk le a hallgatót, a
tárgy nem lenne teljesített, és az átlagokba sem számítana be az eredmény. Ha a hallgató
nyilatkozik az elfogadásról, akkor a jegy érvényes lesz, azonban nem tud a tárgyból vizsgára
jelentkezni. Ha a hallgató még nem nyilatkozott, akkor sem engedi a program a
vizsgajelentkezést. A hallgatónak el kell utasítania a megajánlott jegyet ahhoz, hogy vizsgára
jelentkezzen. (Így szeretnénk elkerülni, hogy egy rosszabb vizsgaeredmény után mégis
nyilatkozzon az elfogadásról, hiszen a megajánlott jegy lényege, hogy elfogadása esetén
mellőzzük a vizsgáztatást.)
Az intézmény döntésének függvényében a tanszéki adminisztrátornak és a tanulmányi
adminisztrátornak is lehetősége van a megajánlott jegy státuszát állítani, de elsődlegesen a
hallgató nyilatkozatára épít a megajánlott jegy rendszere.
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Megajánlott jegy elfogadása a Hallgatói Weben

9. Automatikus üzenetek
A hallgató az intézmény engedélye alapján automatikus üzenetet kaphat jegybeírásról,
várólistából vizsgára kerülésről, jegy törléséről, megajánlott jegyről. Az üzentet – szintén az
intézmény jóváhagyásával és a hallgató beállított igénye alapján – e-mailen és sms-ben is
megkaphatja. A funkció részletes leírása megtalálható a http://www.neptun.org.hu/
weboldalon a „Dokumentációk” menüpont alatt.

Üzenetszabályok beállítása a Hallgatói Weben
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10. A vizsgákra vonatkozó rendszerparaméterek, és azok
működése
ALAIRASFELVITELVIZSGAFELOL – azt szabályozza, hogy a vizsgáknál az oktató és a
tanszéki adminisztrátor rögzíthet-e aláírás típusú bejegyzést, nem aláírás követelményű
tárgyak esetében. Mivel az aláírás nem vizsgaalkalomhoz, hanem kurzushoz köthető (és mivel
a vizsgához csak egy bejegyzés kötődhet), az ajánlott beállítás N.
KETVIZSGAKOZOTTINAPOKSZAMA – Azt szabályozza, hogy a hallgató két vizsgára
ugyanabból a tárgyból hány nap elteltével jelentkezhet.
MAXJAVITOVIZSGAKSZAMA – A hallgató egy félévben összesen hány javítóvizsgát
tehet. (Javítóvizsga alatt a nem elégtelen utáni javítást értjük.)
MAXKURZUS_OKTATO_RENDELES_VIZSGAHOZ – A paraméter értékétől függ, hogy
ha felveszünk egy vizsgát, akkor maximum ennyi számú oktatót rendel a program
automatikusan a vizsgához. Ha több oktató van a kurzuson, akkor nem rendel hozzá egyet
sem.
MAXVIZSGAJELENTKEZESSZAMA – A hallgató egy félévben hányszor jelentkezhet
azonos típusú vizsgára ugyanabból a tárgyból.
VIZSGAFELVETELTIPUSA – 0 esetén nem enged addig jelentkezni, amíg nincs beírva
jegy, 1 esetén ha nincs beírva jegy, akkor IV lesz a következő vizsga, 2 esetén javítóvizsga.
VIZSGAHOZTEREMHOZZARENDELES_FOGLALASSAL – Ha I, akkor a vizsgakiírásnál
a termek hozzárendelésénél azonnali foglalást alkalmazunk; ha N akkor a teremhozzárendelés
teremigényléssel történik.
VIZSGAJEGY_BEIRHATO – Azt szabályozza, hogy aláírás megléte nélkül felvihető-e
vizsgajegy. Ugyanilyen paraméterek szabályozzák a kollokvium, a szigorlat, a beszámoló
beírását is.
VIZSGAJEGYBEIRASKURZUSNAL – N esetén kurzus alatt történő jegybeírásnál nem
megengedett a vizsga, kollokvium és szigorlat típusú jegyek bevitele, amennyiben nem
megajánlott jegyről van szó.
VIZSGAJELENTKEZESKOVETKEZOVIZSGARA – K érték esetén a vizsga kezdő
időpontja után már lehet jelentkezni a következő vizsgára, V érték esetén csak a vizsga
végidőpontjától kezdve.
VIZSGAMODOSITAS – N állítás esetén csak a rendszeradminisztrátor, és a kari
adminisztrátor tudja módosítani a vizsga időpontját, illetve tud új vizsgát felvinni,
meghirdetettet törölni. (Időszakosan állítható paraméter.)
VIZSGATIPUSSZINKRONIZACIO – Ha a vizsga alapadatainál módosítjuk a típust, akkor a
hozzárendelt kurzusoknál is változik a vizsgatípus.
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