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1 Bevezetés
Az oktatásszervezés a tanulmányi adminisztráció kiemelten kezelendő része. Az intézmények a képzéseiket
általában karonként szervezik, de az intézmény elvárásainak megfelelően lehetőség van más szervezeti
egység alatt is képzések kezelésére, pl. tanfolyami központ, speciális továbbképző intézet, doktori iskola stb.
A képzések különböző típusúak lehetnek: egyszakos, és többszakos képzések, speciális továbbképzések,
tanfolyamok, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, doktori képzés stb. A szakok, tanfolyamok,
továbbképzések adott mintatanterv szerint kerülnek be a rendszerbe. Mintatanterv alatt a tárgyaknak
bizonyos rendszerét értjük, amelyeket ciklusonként (félévenként) csoportosítva adhatunk meg. A tantárgyak
bizonyos tulajdonságai mintatantervenként eltérhetnek, például felvétel típusa, óraszám, előkövetelmény,
ajánlott félév. Mintatantervek tartozhatnak szakokhoz, szakirányokhoz (sávhoz, minorhoz,
specializációhoz), virtuális szakhoz.
Jelen dokumentációban bemutatjuk a képzések, szakok, szakirányok, mintatantervek, tárgyak kezelését a
Neptun rendszeren belül.
Bemutatásra kerül a képzések, a hozzájuk tartozó szakok, virtuális szakok, szakirányok és mintatanterveik
létrehozása, karbantartása, illetve egymáshoz rendelése. (A virtuális szak megnevezés alatt értjük azoknak
az értelmiségi, műveltségi, módszertani tárgyaknak a csoportját, amelyek a szakhoz tartoznak, és amelyeket
a képesítési követelmény előír a képzés során. )

Az oktatásszervezés feladataihoz kapcsolódó
rendszerparaméterek
EGYEBSZABADONVALASZTHATOTARGYAKFELVETELTIPUSA - Az egyéb szabadon
választható tárgyaknál a felvétel típusának megfelelő ID. Mivel az érték mezőben az adott felvételtípus IDját kell megadni, a Neptun terméktámogatás tud segíteni a kiválasztott érték megadásában. Amennyiben a
hallgatók az Egyéb szabadon választható (szűrővel hozzárendelt) tárgyakból vesz fel tárgyat, ezzel a felvétel
típussal kerül az indexsor létrehozásra. Nem karosítható.
EGYEBSZABADONVALASZTHATOTARGYFELVETEL – A paraméter beállítása a mintatantervhez
szűrővel hozzárendelt egyéb szabadon választható tárgyak megjelenítési módját szabályozza a HWEB-en. 0
- Egyéb szabadon választható tárgyfelvétel nem engedélyezett, 1 - Egyéb szabadon választható tárgyfelvétel
engedélyezett, 2 - Egyéb szabadon választható tárgy megtekinthető. Karosítható, a hallgatók képzésének
szervezeti egysége alapján.
ELOKOVETELMENYBENTELJESITETTSEGVIZSGALAT – A paraméter azt szabályozza, hogy
amikor a hallgató tárgyat vesz fel, az előkövetelmény tárgy teljesítettségét az adott képzésen belül, vagy azon
a képzésen is vizsgálja, amely azonos képzéscsoport azonosítóval rendelkezik, mint az aktuális képzése,
vagy a hallgató minden korábbi és párhuzamos képzését nézi, amelyre az intézményben járt vagy járt. 0 csak képzésen belül vizsgál (alapértelmezett érték) 1- figyelembe veszi a képzéscsoportokat 2- a hallgató
összes képzésére vizsgál. A feltétel szabályozza a táblázatos, valamint a meta követelményeket is. Nem
karosítható.
INDEXSORKURZUS_TARGYKOVETELMENYSZINKRON - Ha a tárgy hallgatóinál átállítjuk az
Indexsor adatoknál a tárgykövetelményt, akkor ez a kurzus hallgatóinál az Eredmények fülön lévő
követelménytípust is megváltoztatja. I esetén változtat, N esetén nem. Karosítható, a hallgató képzésének
szervezeti egysége alapján.
INDEXSORORASZAM – A program az óraszámokat minden vizsgálatnál illetve nyomtatványnál a
hallgatóra vonatkozóan az indexsorból veszi. A paraméter segítségével az óraszámok feltöltését állíthatjuk
be az indexsorokban. 0: a hallgató képzésének tagozata határozza meg, hogy az indexsorban a heti vagy
féléves óraszám töltődik, 1: a heti és a féléves óraszám is tárolódik az indexsorban. Karosítható, a hallgató
Kiadás: 2017.07.21.

Verzió: 3.7.

Oldalszám: 6 / 136

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

OKTATÁS-SZERVEZÉS MODUL

képzésének szervezeti egysége alapján.
KOVETELMENYELLENORZES_ADOTTIDOPONTTOL – A paraméter azt szabályozza, hogy a
Tanulmányi időszakok (4450) felületen történő végeleges ellenőrzéskor történjen-e dátum bekérés, amely
dátum megadása esetében csak azokra a hallgatókra történik ellenőrzés, akiknél az adott féléven, az adott
dátumot követően történik indexsor törlés, a többi, az időszakhoz kapcsolódó hallgatóra nem. I esetén
történik dátum bekérés, N esetén nem. Nem karosítható.
KREDIT_KOVETELMENY_SZINKRON_MINTATANTERVSORBA: A paraméter azt
szabályozza, hogy a tárgyban történő Kredit és Követelmény mezők módosításakor szinkronizálódjon-e a
változás a kapcsolódó mintatantervsorokba. 0 – A tárgy kredit és követelmény mezőinek módosítása nem
szinkronizálódik a mintatantervsorba. 1 - A tárgy kredit és követelmény mezőinek módosításakor
módosulnak az értékek a kapcsolódó mintatantervsorokban is. Karosítható a tárgy szervezeti egysége
szerint, alapértelmezett értéke 0.

MEGAJANLOTTJEGYBEIRASIIDOSZAK – A megajánlott jegybeírási időszak segítségével a
megajánlott jegyek felvitelének szabhat időkorlátot az intézmény, a paraméter beállításával az
szabályozható, hogy ez az időszak érvényesüljön-e, és ha igen, akkor ez a beállítás hol érvényesüljön.
Értékei: 0 - nem használ az intézmény megajánlott jegy beírási időszakot, 1 - csak a webre vonatkozik az
időszak, 2 - webre és kliensre is vonatkozik az időszak. Karosítható.
Meta_Ekvivalencia – A paraméter azt szabályozza, hogy az előkövetelmények teljesítésének
vizsgálatakor milyen esetben vizsgálja a program a beállított és elfogadott ekvivalencia szabályokat.
0: Nincs tárgy ekvivalencia szabály 1: Ha a tárgy fel lett véve, de a hallgató nem teljesítette, vagy nem vette
fel a tárgyat 2: Ha a tárgy nem lett felvéve 3: Ha a tárgy fel lett véve és nincs 1-es bejegyzése, vagy nem
vette fel a tárgyat. Nem karosítható.
METAKOVETELMENYMASOLASA - A paraméter segítségével a feltétel/követelmény mezőknél
feltöltött meta feltételek automatikusan másolásra kerülnek a szerkesztő felület alatt látható "Leírás" mezőbe.
Ezáltal a weben minden esetben látszódni fognak a meta feltételek. Két állása van. I: Másolásra kerül a metaszerkesztő tartalma és a felhasználó ezt fogja látni a webes felületen. N: Nem másolódik a meta-szerkesztő
tartalma, ebben az esetben a webes felületen csak az fog megjelenni a feltételeknél és követelményeknél,
amit a metákhoz tartozó "Leírás" mezőbe az intézmény beírt. Karosítható.
METAVISSZAJELZOUZENET A meta kifejezésekhez kommenteket lehet fűzni, amely a feltétel nem
teljesülése, vagy részbeni nem teljes esetén szövegesen meg lehet határozni, hogy mit írjon ki a
program a hallgatónak, úgy, hogy egy igaz/hamis visszatérési értéket is a végére kalkulálunk. A
paraméter visszajelző üzenet megjelenítését szabályozza. - 0 - részletes kijelzés történik,is igaz/hamis
értékekkel a weben és kliensben egyaránt, 1 - csak azokat a részeredményeket jelenítjük meg, ami az adott
folyamat sikertelenségét okozza (tehát pl. a tárgyfelvételnél csak azt a részeredményt, ami a hallgató adott
tárgyfelvételének a sikertelenségét okozza), 2 - a weben csak azokat a részeredményeket jelenítjük meg, ami
az adott folyamat sikertelenségét okozza, a kliensben viszont továbbra is részletes, minden részfolyamatot
igaz/hamis értékkel kiértékelő eredményt kapunk. Nem karosítható.
MINDENINTEZMENYITARGYFELVEHETOKLIENS – A minden intézményi tárgyfelvétel, amely a
hallgatók mintatanterven kívüli tárgyfelvételére vonatkozik, külön beállítható szűrőkkel működik a kliensen
és a HWEB-en. Ez a paraméter a kliens működését szabályozza, hallgatónkénti és csoportos
tárgyjelentkeztetésre vonatkozóan. A kliensen 2 esetén minden intézményi tárgy felvehető tárgyfelvételnél,
1 esetén minden olyan intézményi tárgy, aminek van olyan kurzusa, ahol az intézményi limit ki van töltve.
0 esetén nem jelenik meg a minden intézményi tárgy felvételének a lehetősége. Karosítható, hallgató képzés
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szervezete szerint.
MINDENINTEZMENYITARGYFELVEHETOWEB A minden intézményi tárgyfelvétel, amely a
hallgatók mintatanterven kívüli tárgyfelvételére vonatkozik, külön beállítható szűrőkkel működik a kliensen
és a HWEB-en. Ez a paraméter a HWEB-es működést szabályozza. - HWEB-en, a Tárgyjelentkezés felületen
0 érték esetén nem jelenik meg a minden intézményi tárgy felvételének a lehetősége, 1-es állás esetén minden
olyan intézményi tárgy felvehető, aminek van olyan kurzusa, ahol az intézményi limit ki van töltve, 2-es
állás esetén minden intézményi tárgy felvehető tárgyfelvételnél, 3-as állás esetén minden olyan intézményi
tárgy listázódik, amelynek valamelyik kurzusán kitöltésre került az intézményi limit - felvételi lehetőség
nélkül, 4-es állás esetén pedig minden intézményi tárgy listázódik, a felvétel lehetősége nélkül. Karosítható,
hallgató képzés szervezeti egysége szerint.
MINDENINTEZMENYITARTGY_PARHUZAMOSKEPZESMINTATANTERVTILTAS – Az előző
paraméter beállításon belül szabályozza a program a mintatantervi sorok szűrését, a következőek szerint: A
paraméter a HWEB, "Minden további intézményi tárgy" listának a mintatanterv sorok alapján történő
szűrését szabályozza. 0 érték esetén a program a képzésen belüli, hallgatóhoz rendelt mintatanterv sorokhoz
kapcsolódó tárgyakat szűri ki a Minden további intézmény tárgy listából a HWEB-en. A paraméter 1-es
állása esetében a program a képzésen, valamint a párhuzamos képzésen, azonos féléven található
mintatantervek
sorai
szerint
is
szűri
a
listát.
A
paraméter
beállítása
a
MINDENINTEZMENYITARGYFELVEHETOWEB paraméter beállítási feltételein belül szűkíti tovább a
listát.
MINTATANTERVBEORASZAMMASOLAS – A programban az óraszámok elkülöníthetőek tárgy és
mintatanterv sor szinten. A hallgató indexsorába a program a mintatanterv felőli értékeket tölti, és beállítás
kérdése, hogy pl. melyik nyomtatvány melyik értéket használja a három szint (tárgy, mintatanterv sor,
indexsor) közül. A paraméter a tárgy és a mintatanterv közötti szinkron illetve aszinkron beállítását
szabályozza erre az értékre vonatkozóan. N esetén, ha módosítják a tárgy óraszámát, akkor ne változzon a
mintatantervekben. I esetén a tárgynál történt óraszám változtatás öröklődjön az összes mintatantervbe, ahol
a tárgy szerepel. Karosítható.
MINTATANTERVBETARGYKOVETELMENYMASOLAS – A programban mintatantervből történő
tárgyjelentkezéskor, ha az adott tárgynál talál előzetes/végleges követelményt, akkor a mintatantervi elő és
vég követelmény fut le, ha az adott típusra nem talál a mintatanterv sornál értéket, akkor a tárgynál lévő. A
paraméter segítségével átmásolható az érték a mintatantervbe. Ez később nem tart szinkront, így megőrizhető
a mintatanterv sorra a beállításkori érték. Szükség esetén azonban a mintatanterv sor szintjén is módosítható.
I esetén átmásolja a tárgyhoz tartozó elő és végkövetelményt a mintatantervbe, N esetén nem. Karosítható.
MINTATANTERVSOR_TARGY_ARCHIVSZINKRON – Alapvetően külön kezeli a program a
mintatanterv sor és a tárgy archiválását. A paraméter beállításával a két archiválás szinkronban tartható. I
érték esetén, ha a mintatanterv sorban, vagy a tárgy sorban módosítjuk az archivált pipát, akkor az érvényesül
a másik oldalon is, vagyis mintatanterv sor módosítás esetén a mintatanterv sorhoz kapcsolódó tárgynál és
kapcsolódó egyéb mintatanterv sorban, illetve tárgy felőli módosításnál minden kapcsolódó mintatanterv
sorban. Nem karosítható.
MINTATANTERVEGYSEGELOKOVETELMENY – A mintatantervegység használatát szabályozza
táblázatos előkövetelmény és elismerés esetén. 0 - Az intézmény nem használja a mintatanterv egység
hozzárendelési lehetőséget táblázatos előkövetelmények és elismerések esetén. 1 - Az intézmény használja
a mintatanterv egység hozzárendelési lehetőséget táblázatos előkövetelmények és elismerések esetén. A
paraméter nem karosítható, alapértelmezett értéke 0.
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RANGSOROS_JELENTKEZÉS - A paraméter azt szabályozza, hogy használ-e az intézmény rangsoros
kurzusjelentkezést. 0: Nincs rangsoros jelentkezés 1: Van rangsoros jelentkezés. Nem karosítható.
RANGSORSORRENDSZAMITAS_FOLYAMATOS- A program kijelzi a hallgatók számára, hogy a
rangsorpontok alapján hányadik helyet foglalják el a kurzusjelentkezéskor, így viszonyíthatnak, hogy a
megállapított maximális létszámba feltehetően beférnek-e rangsoroláskor. A paraméter a számítás
eredményének számítását és hallgatói weben való megjelenítését szabályozza. I állás esetén a program le és
feljelentkezéskor újra számítja a _RangsorSorrend mezo értékét a kurzus minden hallgatójánál. N állás esetén
csak a rangsorszámítás gomb megnyomására számolja újra. Nem karosítható.
SZERVEZET_METAFELTETEL_SZABALY - A paraméterrel szabályozhatjuk, hogy a szervezet
szinten beállított tárgy kurzus- és vizsgajelentkezési feltételek esetében a hallgató képzése, a hallgató
képzésének szervezeti egysége, vagy a tárgyhoz rendelt adminisztrációs szervezet alapján fusson le a
hallgatóra vonatkozóan a szervezeti egységnél beállított metafeltétel. 0 állás esetén nem fut le a szervezet
szinten beállított metafeltétel, 1-es állás esetén a képzés szervezeti egységénél található szervezetnél
beállított metafeltétel fut le a hallgató jelentkezésekor, 2-es állás esetén a hallgató képzésénél található
szervezeti egységnél beállított metafeltétel fut le a hallgató jelentkezésekor, 3-as állás esetén pedig az éppen
felvenni kívánt tárgy adminisztratív szervezetére beállított feltétel fut le. Nem karosítható.
TARGY_ADMINISZTRATIVSZERVEZET_KOTELEZO - A paraméter azt szabályozza, hogy tárgy
létrehozáskor (illetve a tárgy módosításának mentésekor) kapcsolódjon-e a tárgyhoz kötelezően
adminisztratív szervezet. 0 esetén a kapcsolat nem kötelező, 1-es paraméter állásnál a tárgynál kötelezően
szerepelnie kell adminisztratív szervezetnek. Nem karosítható.
TARGYCSOPORTSZINKRONMINTATANTERVEKBE - Ha a tárgycsoporthoz hozzáadok egy
tárgyat, akkor I érték esetén az összes mintatantervbe is bekerül a tárgy, ami még nincs lezárva és tartalmazza
az adott tárgycsoportot. Ugyanez igaz a tárgy törlésére is mintatantervből, valamint a tárgycsoportnál
beállított mintatanterv tárgycsoport jellemzőkre. Karosítható.
TARGYELOKOVETELMENYELLENORZES- A paraméter azt szabályozza, hogy ellenőrizze-e a
program az előkövetelményeket tárgyfelvételnél, tehát lefusson-e a feltétel ellenőrzés. Karosítható, hallgató
képzésének szervezeti egysége alapján.
TARGYFELVETELKOVETELMENYELLENORZES- A fenti paraméter I állásán belül ezzel a
paraméterre tovább „finomítható” az előzetes és végleges követelmény hallgatói jelentkezésnél történő
ellenőrzése és annak következménye. 0 - tárgyfelvételnél ellenőrződik a megfelelő követelmény és utána
pirossal jelennek majd meg a nem teljesített előkövetelményű tárgyak, de attól még engedi felvenni 1 - a
nem teljesített követelményű tárgyakat nem is engedi felvenni a rendszer 2 - az adott tárgy adminisztrációs
szervezetére vonatkozó időszak típusának függvényében szabályozza, hogy az előfeltétel sértés tilt vagy
figyelmeztet. Előzetes tárgy/kurzusfelvételi időszak esetén csak figyelmeztetés, rangsoros és végleges
tárgy/kurzusfelvétel esetén nem engedi felvenni a tárgyat. Karosítható, hallgató képzésének szervezeti
egysége alapján.
TARGYFELVETELSZAM_EKVIVALENSBESZAMITAS – Az indexsorokban a program elhelyezi,
hogy az adott tárgyra vonatkozóan a hallgató hányadik érvényes tárgyfelvételnél tart. Ezekkel később meta
feltételek dolgoznak, illetve lekérdezéseket, szűréseket lehet rá építeni. A paraméter beállításával azt
szabályozhatjuk, hogy a hallgató tárgyjelentkezését egybe számolja-e a program az adott tárgyra vonatkozó,
érvényes ekvivalenciával bíró korábbi tárgyfelvételeivel, azonos képzésen belül. A paraméter értékei Igen
és Nem lehetnek. Karosíható, hallgató képzésének szervezeti egysége alapján.
TARGYHOZKURZUSFELVETEL_KOTELEZO - Ha I akkor kötelező minden tárgyfelvételnél kurzust
is felvenni. Karosíható, hallgató képzésének szervezeti egysége alapján.
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TARGYLEADAS_FELVETELUJRASZAMITAS_KESOBBIFELEVEN - 0 érték esetén, ha korábbi
féléven adunk le tárgyat a hallgatónak, a paraméter nem számolja újra a későbbi féléveken a tárgyfelvétel
számokat. 1-es érték esetén a korábbi féléven történt tárgyleadáskor a program újra számolja a hallgató
későbbi féléves indexsoraiban a tárgyfelvétel számot. 2-es érték esetén korábbi féléven történt tárgyleadáskor
a program újra számolja a hallgató későbbi féléves indexsoraiban a tárgyfelvétel számot és amennyiben
azonos
féléven
történt
ekvivalens
tárgyfelvétel,
és
a
TARGYFELVETELSZAM_EKVIVALENSBESZAMITAS értéke I, akkor a program újraszámítja az
azonos féléven is a tárgyfelvétel számokat az ekvivalencia szabály alapján tárgyleadáskor . A számítás 1-es
és 2-es értéke a képzéscsoport azonosítót és a TARGYFELVETELSZAM_EKVIVALENSBESZAMITAS
paraméter állását is figyelembe veszi. Karosíható, hallgató képzésének szervezeti egysége alapján.
TARGYMAXFELVEHETOSZAM – A hallgató maximális jelentkezéseit számolja egy adott tárgyból.
Hassal van rá a TARGYFELVETELSZAM_EKVIVALENSBESZAMITAS paraméter értéke is, ettől
függ, hogy a maximális számba az ekvivalens tárgyakat is beszámítja-e a program. Leírás: nem 0 esetén a
hallgató max ennyiszer vehet fel egy tárgyat, 0 esetén akárhányszor. Karosíható, hallgató képzésének
szervezeti egysége alapján.
TARGYUJRATELJESITHETO - Teljesített tárgy felvehető-e újra. Karosíható, hallgató képzésének
szervezeti egysége alapján. Amennyiben hamisra állítjuk, adott tárgynál, a Felvételek max száma értékkel ez
a paraméter felülírható, mert annál a tárgynál, ahol 1-nél nagyobb értékkel kitöltésre kerül, ennek a
paraméternek az N-állását – csak adott tárgyra vonatkozóan – felülbírálja.

2 Szervezeti egységek, szervezeti struktúra
A „Szervezeti egységek (28000)” menüpontban megtekinthető az intézmény szervezeti struktúrája. A Neptun
rendszer lehetővé teszi az intézményi hierarchia megfelelő leképezését, egymáshoz való viszonyukat,
kötődésüket. A ’+’ és ’-’ jellel lehet a fastruktúrában megjelenő szervezeti egységhez tartozó elemeket
kibontani, illetve elrejteni.
Szervezeti egységeken belül különböző tabulátor füleken képzési helyek megadására is lehetőséget ad a
program. Ugyanitt adminisztráljuk az adott szervezeti egységre vonatkozó adatokat, pl. címek, munkatársak,
bankszámlaszámok, adózási adatok, egyéb információkban az oklevél melléklet adatait, oklevél sorszám
algoritmust, illetve itt határozhatjuk meg a szervezeti egységekre vonatkozó összerendeléseket, mint a FIR
szervezet (kar, kollégium, doktori iskola), vagy az adminisztrációs hely. A szervezeti egységek
létrehozásáról, karbantartásáról bővebben a Rendszer adminisztrátor feladatait bemutató dokumentációban
olvashatunk. A szervezeti egységek megemlítésére azért van jelen dokumentációban szükség, mert a
tanulmányi rendszerben a modulok kötelezően szervezethez kapcsolódnak, illetve egyéb, pl. követelmény
ellenőrzéshez kapcsolódó logikák épülnek rá.
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Szervezeti egységek

3 A Neptun képzés modellje
A Neptun rendszer a hallgató tanulmányait modulokból építi fel, ahol a modulok viszonyrendszere a
meghatározó. A modulok alatt értjük a képzést, a szakot, a szakirányt és a virtuális szakot, melyeket eltérő
szinten kezelünk. A szak és a képzés mindenképpen meghatározza a tanulmányokat, tehát minden hallgatónál
léteznie kell. Attól függően, hogy hogyan épül fel a hallgató képzése (egyszakos vagy többszakos) tartozik
hozzá egy képzés és azon belül egy vagy több szak, esetlegesen szakirány (a szakirányok mellett ebben a
típusban kezeljük a minort a sávot és a specializációt is), virtuális szak. Hagyományos egyszakos képzés,
kredites képzés, osztatlan képzés, alapképzés és mesterképzés (kivéve tanári mesterképzés), illetve a doktori
képzés esetén a képzés és szak megegyezik. A hagyományos, kredites többszakos képzés, és a tanári mester
vagy osztatlan képzés esetén a képzés és szak eltérő, egy képzéshez több szak (esetleg virtuális szak) is
tartozhat.
A mintatantervek szakhoz, szakirányhoz, illetve virtuális szakhoz kapcsolódnak.
A képzéshez tartozhat egy vagy több szakirány, de többszakos képzés esetén a szakirány szakonként is
eltérhet. A hallgatóhoz tartozó szakokat és szakirányokat félévekhez kapcsolódóan határozzuk meg.
A modulok viszonyrendszerében egy szak, szakirány, virtuális szak több képzéshez is hozzárendelhető,
azonban minden mintatanterv csak egy modulhoz tartozhat, de egy modulhoz tetszőleges számú
mintatantervet rendelhetünk.
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3.1 Az egyszakos képzés modell létrehozásának folyamata
Egy szakos képzés modell esetén, a képzéshez egy szak tartozik melynek neve (és kódja is) a legtöbb esetben
megegyezik.
Első lépésként a képzést kell létrehozni. Egy képzésnek azt tekintjük, amikor a kód, név, nyelv, tagozat
(munkarend), képzési szint megegyezik. Nem tekintendő viszont külön képzésnek a finanszírozási forma
alapján történő elkülönítés, mert a Neptun.Net rendszerben ez a hallgató adott félévének, valamint a hallgató
képzéssel való kapcsolatának adata, így kezelhető az idő közben történt átsorolás is, a képzés vagy szak
módosítása nélkül.
Majd a szakot kell létrehozni és a szak adatait rögzíteni. A szak alapadatai megegyeznek a képzés
alapadataival.
Ezután a szakot össze kell rendelni a hozzá tartozó képzéssel. Szak hozzárendelésre azért van mindenképpen
szükség, mert képzés modultípushoz nem tartozhat mintatanterv.
Következő feladat a mintatanterv létrehozása (Ld. Tárgyak, mintatantervek fejezet).
Amennyiben az adott időpontban felvételt nyert hallgatóknak előírt mintatanterv vagy tantervi háló eltér a
korábbi évben, vagy években megadottól, nem szükséges új képzést vagy szakot vagy szakirányt felvenni,
elegendő új mintatantervet létrehozni, így az adott képzés, szak, szakirány hallgatói a továbbiakban is egyben
kezelhetőek a mintatanterv szintjéig.
Az egyszakos képzés modellhez tartozhat szakirány (minor, sáv illetve specializáció) is, ekkor a szakirányt
(szakirányokat) is létre kell hozni és a képzéssel összerendelni. (Egy szakos képzés esetében a szak és
szakirány összerendelés felesleges, de hibát nem okoz.) Fontos kiemelni, hogy amennyiben a felvételei
tájékoztatóban úgy kerül meghirdetésre egy képzés (szak), hogy nevében az adott szakirány is szerepel,
vagyis kötelező szakirányos képzés (pl. Germanisztika képzés, német szakirányon, illetve Germanisztika
képzés néderlandisztika szakirányon), akkor a kötelező szakirány nevét is feltüntetve hozzuk létre magát a
képzést és szakot, ne külön definiáljuk az egy képzés alatt a szakirányokat, mert adatszolgáltatási problémát
okozhat. Külön szakirányt kezelést elsősorban akkor ajánlunk, ha a hallgató később választ modult a képzése
során.
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Biológia
Képzés

Biológia
Szak

Biológus

Minor

Szakirány

Szakirány

Anglisztika

Képzés

Anglisztika
Szak

Amerikanisztika

Szakirány

Angol

Szakirány

Minor (bolgár,
etika, francia stb.)

Szakirány

3.2 Több szakos képzés modell létrehozásának folyamata
Több szakos képzés modell fogalma alatt azt értjük, hogy a képzés egy összefoglaló adat, pl. tanári mester
vagy osztatlan képzés, ahol a hallgatók mind a tanári osztatlan vagy mester képzés hallgatói, de szakonkénti
bontásban különböző szakok kombinációinak (szakmai modul) hallgatói pl. Kommunikáció, Történelem,
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Biológia, Angol stb. Itt sem különböztetjük meg a képzéseket és szakokat finanszírozási forma szerint, az a
hallgató és a képzés viszonya, valamint a hallgató képzésének féléves adatában határozható meg.
Első lépésként a képzést kell létrehozni. Egy képzésnek azt tekintjük, ahol a következő adatok megegyeznek:
kód, név, nyelv, tagozat (munkarend), képzési szint.
Majd a szakokat kell létrehozni és a szakok adatait rögzíteni. Egy szaknak ebben az esetben az azonos
szakmai modult tekintjük, amelyre a hallgató az adott képzésen belül tartozik, különböző párosításban. (Pl.
magyar-történelem, magyar - biológia, biológia- földrajz.) Itt is fontos szempont, hogy akkor tekinthető egy
szaknak, ha a név, a kód, a munkarend és a nyelv megegyezik.
Ezután a szakokat össze kell rendelni a hozzá tartozó képzéssel.
Következő feladat a mintatantervek létrehozása (Ld. Tárgyak, mintatantervek fejezet).
A többszakos képzések esetében, a műveltségi modul (általánosságban pedagógia-pszichológia) kezelésére
ajánlott a virtuális szak létrehozása is. A virtuális szakot másképpen kezeli a rendszer, mint a szakokat,
szakirányokat, ha a hallgató ennek a modulnak a mintatantervéből vesz fel tárgyakat, az minden kapcsolódó
szakmai modul teljesítéséhez hozzászámítható. A virtuális szak létrehozását követően ezt a modul típust is
hozzá kell rendelni a képzéshez.
A többszakos képzés modellhez is tartozhat szakirány, ekkor a szakirányt is létre kell hozni és a képzéssel
összerendelni.
Plusz összerendelésként megjelenhet a szakon belüli szakirány is. Ehhez szintén össze kell rendelni először
a szakirányt és a képzést, majd ezen belül összerendelhető az adott szak és szakirány is. Ez abban az esetben
javasolt, ha egy többszakos képzésen belül adott szakirányt csak adott szak hallgatói vehetik fel.

Tanár
mester

Képzés

Angol

Kémia
Szak

Magyar

Szak

Történelem
Szak

Francia

Szak

Földrajz
Szak

Minor

Minor

Szakirány
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4 Modulok rögzítése, karbantartása
4.1 Képzések
4.1.1 Képzés létrehozása, karbantartása
Képzés létrehozásánál a kiinduló pont a „Szervezeti egységek (28000)” menüpont, ahol a képernyő felső
részén található faszerkezetből kiválasztjuk az adott szervezeti egységet, majd a következő lépésben a
szervezeti egységek alatt lévő „Képzések (200000)” menüpontra lépünk. A „Hozzáad” gomb
megnyomásával a kiválasztott szervezeti egységhez vihetünk fel új képzést.
A felületen a Kar mező automatikusan kitöltésre kerül a szervezeti egység nevével melyet a „Szervezeti
egységek (28000)”menüpontban kiválasztottunk.
Felelős mezőben a képzéshez az alkalmazottak listájából felelős rendelhető. A mezőre egyéb logika nem
épül, de lekérdezésben, nyomtatványokon hivatkozni lehet rá.
Név mezőben a képzés nevét kell kitölteni. A képzés neve nyelvesített mező, amennyiben kitöltjük több
nyelven is, akkor az idegen nyelven kiadott Oklevél, Oklevélmelléklet, Elektronikusan tárolt és nyomtatott
leckekönyv, Törzslap nyomtatványokon is megjelenik, illetve minden olyan nyomtatványon, ahol szeretnénk
megjeleníteni.
Kód mezőben a képzés kódját adjuk meg. A képzés kódolását az intézményi logika alapján készítsük el.
Fontos, hogy a képzés kódnak egyedinek kell lennie. A képzés kódját a későbbiekben – elsősorban, ha
pénzügyi kód is tartozik hozzá – nem változtathatjuk.
Kiadás: 2017.07.21.
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Rövid név mezőben a képzés rövid nevét adhatjuk meg.
Modul típus automatikusan kitöltésre kerül a „Képzés” értékkel.
Félév szám mezőben megadott értéket a program automatikusan örökíti a hallgató képzéséhez a hallgatóhoz
történő képzés hozzárendelésekor. Ha azonban a félévszám egy képzésen belül hallgatónként eltér, akkor ez
az érték a hallgató képzésénél felülírható. Az adatszolgáltatás a hallgató képzésében található mező alapján
történik.
Időszak típusa mezőben kell megadni, hogy a képzésen hogyan történik az időszak kezelése, így az időszak
típusai lehetnek, Félév, Trimeszter, Monomeszter. Azoknál a képzéseknél, ahol az intézménynek
adatszolgáltatási kötelezettsége van (FIR), csak a félév érték értelmezhető.
A Nyelv mezőben képzés nyelvét is meg kell adni.
A Leírás mezőben a képzéssel kapcsolatos információk rögzíthetőek.
A FIR-be felad jelölőnégyzet beállítása, és a megfelelő FIR képzés összerendelés esetén kerülnek feladásra
az adatszolgáltatásban a képzés hallgatói.
URL cím is rögzíthető, amely olyan web helyre mutathat, ahol a hallgatók részletes leírást találhatnak az
adott képzéssel kapcsolatosan.
Előzetes tárgyfelvétel és Végleges tárgyfelvétel mezők használatáról a Követelmények szerkesztése
fejezetben található részletes leírás.

Képzések, Alapadatok

4.1.2 A „Képzésspecifikus adatok” fül adatai.
Képzési szint, Képzés típus, Tudomány terület, Képzési terület, Képzési ág, Tagozat (munkarend), Képzés
Kiadás: 2017.07.21.
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modell mezők, Max félévek száma.
Lehetséges aktív szakok száma mezőben azt állíthatjuk be, hogy a képzéshez egy, vagy több szak tartozik,
vagyis, hogy a képesítési követelménynek megfelelően hány szak elvégzése szükséges a diploma
megszerzéséhez, melynek lehetséges értékei 1 vagy ettől eltérő. (Egyszakos, vagy többszakos képzésről van
szó.)
Ezen a felületen találjuk a Vizsgázóazonosító mezőt is, amelynek beállítása kötelező. Egy legördülő listából
választhatjuk ki, hogy a hallgatók vizsgajelentkezésénél milyen információkat lássunk a hallgatókról (pl.
Név; Neptun kód; Név és Neptun kód stb.). Beállítása azért fontos, mert az Oktatói weben is ezt az
információt látja az oktató a vizsgázóról, pl. ha csak Neptun kód értéket adunk meg, akkor a hallgató neve
sem a felületen, sem a vizsgalapon nem látszik. A teljesen anonim vizsgáztatást a vizsgánként generált egyedi
azonosítóval érhetjük el.
Az OM azonosító kitöltésének a statisztika szempontjából van (volt) jelentősége.
A Szakmacsoport mező a felsőfokú szakképzések esetén töltendő.
A Kredites képzés jelölőnégyezetet célszerű igazra állítani ott, ahol még van olyan képzés, ahol hagyományos
átlag számítódik.
A Program típus mezőt korábban használta a rendszer (ezek az értékek feleltek meg a diákhitel kérdésben
kapott értékeknek). Mivel már nem ezzel dolgozunk, nem bír jelentőséggel, az irányadó a Képzési szint mező
értéke.
A Vizsgajelentkezési határidő, Előzetes vizsgafeltétel, Végleges vizsgafeltétel, mezőben a vizsgával
kapcsolatosan beállítható elő- és végleges követelmények rögzíthetőek. A mezők használatáról a
Követelmények szerkesztése fejezetben található részletes leírás.

Képzésspecifikus adatok
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4.1.3 Specifikus adatok 1,2.
Ezen a két tabfülön a diplomamelléklethez szükséges adatok megadására van lehetőség. Ezek részletes
leírása megtalálható az oklevélmelléklet dokumentációjában. A mezők nyelvesíthetőek.

4.1.4 Képzésspecifikus adatok2 fül mezői
Az Egyéb információk mezőben az oklevélmelléklethez kapcsolódó további adatok rögzíthetőek.
A Szükséges kredit mezőben a képzésen – minden szakot, és adott esetben szakirányt is beleértve - a
kimenethez szükséges kredit érték adható meg. A mező tartalmát örökli a hallgató képzése is, de mivel
bizonyos képzések esetében eltérő a bemeneti követelmény, és ettől függ a félévek valamint a szükséges
kredit, a hallgató képzésénél a mező felülírható – hasonlóan a félévszámhoz.
Választható szakirányok száma – a szakirányjelentkezés építhet a mező értékére. Alapvetően magánál az
időszaknál adható meg, hogy egy-egy időszakon belül a hallgató hány db. szakirányt jelölhet meg.
Amennyiben a képzés szinten megadjuk ennek a mezőnek az értékét, az adott képzésről történő szakirány
jelentkezésnél a program figyelmen kívül hagyja az időszak hasonló adatát, és a képzés hallgatóira ez az
érték vonatkozik. Ha nincs felöltve, akkor az időszakban megadott érték számít.
Párhuzamos szakirányfelvétel – Szintén a szakirányválasztás kapcsán állítható be. Amennyiben igaz az érték,
akkor a program a hallgatói weben külön listában jeleníti meg a szakirány típusú választható szakirányokat,
és egy másik listában a minor és specializáció típusúakat, és a megengedett számig a hallgató a két listából
külön-külön jelölhet, és adott esetben mindkét típusba beosztható. Ha az érték hamis, akkor egy listából
választ a hallgató, típustól függetlenül.
Európai Képesítési Keretrendszer szint és Magyar Képesítési Keretrendszer szint
Az intézmények által az "Adminisztráció/Kódtételek (95600)" menüponton szabadon szerkeszthető értékek
tölthetőek fel az azonos nevű kódtáblákban. A mezők értékére az oklevél típusú nyomtatási sablonban lehet
hivatkozni.

4.1.5 Adminisztrációs szervezet képzéshez rendelése
Az „Adminisztrációs szervezet” tabulátor fülön lehetőség van a képzéshez adminisztrációs szervezetet
rendelni. A hozzárendelt adminisztrációs szervezetek alapján így lehetőség van nem csak az adott modulhoz
rendelt, általában kar típusú szervezet alapján adminisztrálni az adott modulhoz kötődő funkcionalitásokat.
Adminisztrációs szervezet hozzárendelésére a képzéshez akkor lehet szükség, ha az adott szervezeti
egységnek olyan szervezetet kell kezelni valamilyen szempontból, melynek az adott képzéssel nincsen
kapcsolata.
Például ilyen, amikor tanszéknek kell kezelni adott képzés hallgatóit. A képzési modell felépítése alapján a
tanszéknek a tárgyakkal van kapcsolata és nincs kapcsolata a képzéssekkel és azon keresztül a képzés
hallgatóival. Amikor azonban az a cél, hogy adott képzés hallgatóit tanszék kezelje valamilyen szempontból,
akkor az adminisztrációs szervezeten keresztül létesíthető kapcsolat a képzés és a tanszék között.
Erre leggyakoribb példa a záróvizsga időszakok kezelése, záróvizsgák meghirdetése képzés szinten, ill. adott
képzés hallgatóinak záróvizsgára történő jelentkeztetése, eredmények rögzítése.
A hozzárendelés csoportosan is működik, több modulhoz több szervezeti egység is hozzárendelhető. A
hozzárendelés alapján a szervezeti egységek alatt így már nem csak a modul elsődleges szervezete szerint
lehet csoportosítani, jogosultságokat alkalmazni.
(Adminisztrációs szervezet nem csak képzéshez, hanem szakhoz és szakirányhoz is rendelhető. )
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Adminisztrációs szervezet képzéshez rendelése

4.1.6 Képzés aktuális félévei
A Neptun programban a képzésekhez aktuális féléveket kell definiálnunk. Ezek azok a félévek, melyek a
képzéshez tartoznak, ezek a féléves sorok kerülhetnek a hallgatókhoz tanulmányaik során, illetve ezek
lehetnek a hallgatók aktuális félévei. Fontos, hogy az adott félévet mindig hozzárendeljük az aktív
képzésekhez, mert csak a képzés-félév összerendelését követően rendelhető a képzés hallgatóihoz az adott
félév, csak az összerendelések alapján érvényesülhetnek a képzésen beállított időszakok is.
A képzéshez tartozó féléveket megadhatjuk az aktuális félévek menüpontokban: a „Szervezeti
egységek(28000)/Képzések(200000)/Aktuális félévek(201800)” tabfülön vagy „Képzések(115600)/Aktuális
félévek(117400)” felületeken. A „Hozzáad” gomb megnyomása után kiválaszthatjuk a félévet vagy
féléveket, amelyeket a képzéshez akarunk rendelni vagy megadhatjuk a Képzések(200000) és
Képzések(115600) menüpontokban az Aktuális félévek tabulátor fülön. Ezen a felülten akár több képzéshez
csoportosan hozzáadhatjuk a féléveket. A fenti listában jelöljük ki a képzéseket, lépjünk az Aktuális félévek
fülre, nyomjuk meg a „Szerkeszt” gombot, majd a jobb oldali „Hozzáad” gomb megnyomása után
megjelenő félév listából válasszuk ki a képzésekhez rendelni kívánt féléveket, majd „Mentés”. Ha egy olyan
képzést is kiválasztottunk, amelynél már szerepelt az egyik kiválasztott félév, ahhoz a program nem teszi
még egyszer hozzá, de a többi összerendelést elvégzi.
A félévek akár előre is hozzárendelhetőek a képzéshez.
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Képzéshez tartozó aktuális félévek
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Képzésekhez aktuális félévek meghatározása

Képzéshez aktuális félévek hozzárendelése
Az aktuális félévek menüpontokban a képzések aktuális félévei között található az (---------) félév. Ezt a
féléven nem kell hozzáadni a képzéshez, a képzés létrehozásakor automatikusan oda kerül az aktuális
félévekhez.
Amikor a hallgatók felvételre kerülnek az intézménybe, akkor erre az úgynevezett „összefoglaló” (---------)
aktuális félévre kerülnek. Ez valójában nem jelent egy valódi féléves sort. Ezt követően az első félévre történt
regisztrációval (vagy az adminisztrátor által az aktuális félév megváltoztatásával) az adott félév lesz a
hallgató aktuális féléve. Tanulmányi adminisztrátor dokumentáció tartalmazza az aktuális félév kezelésének
folyamatát.
Fontos! Ha az aktuális félév hiányzik a képzéstől, az adott képzésre – hiába van időszak, nem működnek a
következő funkciók:
 hallgató nem tud iratkozni


hallgató nem tud tárgyat felvenni



nem módosítható a hallgató aktuális féléve, amely hatással van a tárgyjelentkezésre, tétel kiírásra,
diákigazolvány igénylésre, stb.
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4.1.7 Szakok a diplomához és végzettség
Szakok a diplomához és végzettség tabulátor fül alatt adhatjuk meg, hogy az adott képzéshez mely szakok és
végzettségek tartoznak. Ennek az összerendelésnek az eredménye jelenik meg a „Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)” menüpontban (ill. minden felületen ahol a hallgató képzés adatlapja elérhető) az Oklevél
tabulátor fülön a Szakok a diplomához és Végzettség mezőben.
Újabb értékek a szakok a diplomához és végzettséghez az „Adminisztráció(95400)/Kódtételek(95600)”
Szakok a diplomához és Végzettség kódtételeknél rögzíthetőek.
Az összerendelés az Oklevél, Oklevélmelléklet, Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv kiadásához
szükséges funkció, azonban a FIR felé történő szakképzettség nem ezen mező alapján történik.

Képzéshez szakok a diplomához és végzettség összerendelése
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Hallgató képzés adatlapján szakok a diplomához és végzettség adatok rögzítése
Amennyiben az összerendelés nem történik meg, akkor a hallgató képzés adatlapján az oklevél fülön a Szakok
a diplomához és Végzettség mezőben minden szak és minden végzettség megjelenik, melyekre az
„Adminisztráció(95400)/Kódtételek(95600)” menüpontban a Szakok a diplomához és Végzettség
kódtételeknél a láthatóság beállításra került.

4.1.8 Regisztrációs feltételek megadása képzéshez
Regisztrációs feltételek tabulátor fül. A felületen a képzéshez lehet megadni a képzéshez tartozó regisztrációs
(beiratkozási) feltételeket féléves státuszonként. A felületen a tanulmányi státusz1 értékekre adható meg
külön-külön a feltétel. Egy-egy képzésen belül van lehetőség csoportos felvitelre, azonban mivel
összerendelő felület, több képzéshez importtal adható meg egyben az egyes képzésekre státuszonként
vonatkozó regisztrációs meta feltétel.
Figyelem! A státuszok hozzárendelése kötelező, mert ha nem kerül beállításra egyetlen státusz sem, akkor a
hallgató nem tud beiratkozni a beiratkozási időszak érvényessége ellenére sem!
Ez a beállítás a képzés minden beiratkozási időszakában érvényes.
További feltételek is rögzíthetőek a hallgatók regisztrációjához, melyet a regisztrációs időszakhoz lehet
felvinni. A regisztrációs időszaknál alkalmazható feltételekről részletes információ a Képzések
adminisztrálása fejezet –Regisztrációs időszak alpontjánál olvasható. Az időszakhoz beállított felvétel
minden státuszra érvényes.

4.1.9 Záróvizsga és oklevél eredmények
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A Záróvizsga és oklevél eredmények tabulátor fülön olyan algoritmus megadására van lehetőség mellyel a
záróvizsga modulban, ill. a program egyéb felületein rögzített eredményekből záróvizsga és oklevél
eredmény számítható.

4.1.10

Jegyzetek

Amennyiben az intézmény használja a Neptun jegyzet modulját, a felületen összerendelhetőek a jegyezetek
az egyes képzésekkel. A jegyzeteket az „Adminisztráció/ Jegyzetraktárak (20500)" menüponton rögzített
jegyzetek rendelhetőek össze. Bővebb információ a jegyzetmodul használatáról a Jegyzetek fejezetben
olvasható.

4.1.11

Képzési terv

A felületen lehetőség van a "Képzési terv nyomtatása" gombbal képzési terv nyomtatására. Ehhez létrejött
egy új sablon típus, "Képzési terv" néven. Képzési terv NetRiport sablonon lehetőség van megjeleníteni a
képzés adatait, a képzés szakjainak adatait, szakhoz tartozó mintatantervekre vonatkozó adatokat,
mintatanterv tárgyait, azok aktuális tematikáját.
A nyomtatvány a portálról letölthető, 89095_Kepzesi_terv.frx néven. A nyomtatvány szabadon
szerkeszthető.
A "Képzési terv nyomtatása" gomb megnyomásakor megjelenő, "Képzési terv" típusú nyomtatványt
lehetőség van nyomtatni, illetve pdf-be menteni. A nyomtatást követően a "Képzési terv" tabulátor fülön a
pdf tárolásra kerül. A létrejövő képzési terv sorra dupla kattintással ismét megnyitható a legenerált pdf
nyomtatvány.

4.1.12

FIR képzés összerendelés

A felületen a FIR képzés elemek összerendelésére van lehetőség az adott képzéssel. Egy FIR képzéselem
több képzéshez is hozzárendelhető, és egy képzéshez – főként FSZ képzések esetében – több FIR képzéselem
is rögzíthető.
A Csak az intézményhez rendelt képzések megjelenítése jelölőnégyzet bepipálását követően az összerendelő
gomb hatására a listában csak az intézményhez tartozó képzések jelennek meg, melyeket a képzésterítés
során az intézmény letöltött korábban. A Részletek megjelenítése beállítása során a bővebb adatokat is
láthatjuk, mint hatályosság, telephely, stb. a képzési elemre vonatkozóan.
Amennyiben több elemet is hozzárendelünk a képzéshez – ez akkor szükséges, ha az FSZ képzés esetében
már új képzési elem azonosító van, de azonos képzésre vettük fel a hallgatókat, akkor be kell állítani a
hatályosságot. Azt, hogy a hallgatóhoz melyik képzési elem kerül feladásra, az határozzam meg, hogy a
program a hallgató képzés jogviszony adatait hasonlítja össze a beállított hatályossággal. Ha több sort
rögzítünk, akkor csak egy olyan sor lehet, ahol nincs kitöltve csak az eleje, de a vége nem, a többinél mind
a vége, mind az eleje kitöltésre kell, hogy kerüljön, és a dátumok nem fedhetik egymást.
Félévszám: osztatlan képzéseknél és tanári mesternél szükséges beállítani, akkor, ha a félévszám miatt több
képzési elem tartozik hozzá. Azt, hogy a hallgatóhoz melyik képzési elem kerül feladásra a hallgató
képzésében található félévszám mező és a képzési elem félévszám mezőjének összehasonlítása határozza
meg.
Doktori iskola: doktori képzési elem feltöltésekor automatikusan töltésre kerül.
Ezzel kapcsolatban bővebb leírást a FIR dokumentációban olvasható.

4.1.13

Képzés összevonás

A Képzések menüponton található Képzés összevonás gomb segítségével két – azonos – képzés
összevonására van lehetőség. Kiválasztjuk a felületen az összevonni kívánt képzést, majd a gombra kattintva
feljövő képzéslistából azt, amellyel össze akarjuk vonni. Mivel ilyenkor a program a hallgatóknál is cseréli
a képzéseket, ezért ha pénzügyi kapcsolódás van, a program nem engedi az összevonást. A program az
összevonásnál minden – nem ütköző – adatot átvisz, az azonos mezők tekintetében a cél képzés adatai
irányadóak.
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Hiányzó bejegyzés

Amennyiben az intézmény használja ezt a funkciót, a gomb segítségével adott képzés adott hallgató félévére
generálhat egy bejegyzést, mely jelzi az indexben, hogy a hallgató a tárgyat – eredmény nélkül – nem
teljesítette.
A
bejegyzés
érték,
amelyet
a
program
generál,
megadható
az
„Adminisztráció/Kódtételek(95600)” menüponton, az Indexsor bejegyzés érték kódtáblát választva, az érték
kiválasztása után megjelenő „Bejegyzés értékei” tabulátor fülön és bejegyzés típusonként adható meg. Egy
bejegyzés típushoz egyetlen ilyen értéket definiálhatunk.
A gomb megnyomását követően a felhasználó félévet és bejegyzés dátumot választ, ennek hatására a
beállított értékekkel a program generál egy bejegyzést az indexsorhoz, amely az adott követelmény és
bejegyzés típussal rendelkezik, de nincs hozzá semmilyen eredmény a féléven a képzés hallgatóira
vonatkozóan. Egyszerre több képzés is kijelölhető.

4.2 Szakok
A „Szervezeti egységek (28000)/Szakok (30800)” menüpont alatt lehet a kiválasztott szervezeti egységhez
tartozó szakokat karbantartani, új szakokat felvinni és törölni.
A „Modultípus” mező ilyenkor automatikus töltődik Szak értékkel és nem módosítható.
Amennyiben egyszakos képzésről van szó, a szak adatai – a kódot is beleértve – akár teljesen
megegyezhetnek a képzés adataival, amelyikhez tartozni fog. Az egyezőség nem kötelező, de a könnyebb
kezelhetőség érdekében ilyenkor célszerű. Adatmezői hasonlóak a képzéséhez. Külön jelentőséggel a
Tanárképes jelölőnégyzet bír: egyrészt a Gólyából történő felvételkor azokhoz a hallgatókhoz, akiknek a
szakjába a jelölőnégyzet értéke igaz, nem kerül be automatikusan a szakhoz tartozó mintatanterv (mivel a
bemenet alapján ez hallgató csoportonként eltérhet). A Specifikus adatok fülön található mezőket csak akkor
töltsük ki, ha eltér az adat a képzésétől, mert a képzésben rögzített adatokkal együtt fog megjelenni a diploma
mellékletben. A FIR képzés összerendelést csak akkor töltsük, ha több szakos képzésmodellben, egy
képzéshez több szakot rendeltünk.
Csak az után lehet a képzés-szak összerendelést elvégezni, miután a szak létrehozásra került.
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Szervezeti egységek /Szakok(30800) menüpontban szak létrehozása

4.2.1 Szak képzéshez rendelése
Ha létrehoztuk a képzést, akkor a „Szervezeti egységek / Képzések /Szakok (245000)” vagy a
„Képzések/Szakok(245000)” menüpontra lépünk Tehát itt adjuk meg, hogy a képzéshez milyen szak(ok)
tartoznak. Erre a „Hozzáad” gomb megnyomásával nyílik lehetőségünk egy meglévő táblából. A feljövő
táblában azok a szakok jelennek meg, amelyet a „Szervezeti egységek/Szakok (30800)” menüpontnál vittünk
fel. A szak – attól függően, hogy szabadon párosítható-e – több képzéshez is tartozhat, ezért a program
lehetőséget biztosít arra, hogy több képzéshez is hozzárendeljük.
A Szervezeti egységek alatt létrehozott szak mintatanterve ide is öröklődik.

4.3 Virtuális szakok
A „Szervezeti egységek (28000)/Virtuális szakok (29000)” felületen a szervezeti egység alatt található
virtuális szakokat lehet karbantartani. Egyszakos képzések esetén a virtuális szak fogalmát nem használják.
Többszakos képzés esetén a virtuális szak alatt van feltüntetve, például mester tanár szak esetén a pedagógiai
és pszichológiai tárgyak, vagy hittudományi tárgyak. A virtuális szakra külön képesítés nem adható, csak
speciális szakhoz vagy szakpárhoz kötve jelenhet meg.
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Virtuális szak

4.3.1 Virtuális szak képzéshez rendelése
A következő lépésben képzéshez rendelünk virtuális szakot. A virtuális szak képzéshez és szakhoz kötődik,
ezért a „Szervezeti egységek/Képzések/Virtuális szakok (260300)” menüpontra lépünk. Itt a „Szervezeti
egységek/Virtuális szakok” alatt felvett, karbantartott virtuális szakok közül kiválasztjuk azt a virtuális
szakot, amelyet a képzéshez szeretnénk rendelni. Ennek kiválasztására egy táblából van lehetőségünk a
„Hozzáad” gombbal.
Többszakos képzés esetén, ha a szakok szervezeti egysége eltér, célszerű, ha a virtuális szakot az
anyaintézmény alatt vesszük fel, mert adminisztrálását ez a szervezeti egység végzi.
A virtuális szakot csak egyszer kell létrehozni, utána bármelyik érintett képzéshez hozzárendelhető.
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Virtuális szak képzéshez rendelése
A virtuális szak mintatanterve öröklődik a szervezeti egység alatt létrehozott virtuális szakból.

4.4 Szakirányok
A „Szervezeti egységek (28000)/Szakirányok (31800)” felületen lehet megtekinteni, szerkeszteni a szervezeti
egységhez tartozó szakirányokat.
A szakhoz hasonlóan rendelkezik mintatantervvel, technikailag karbantartása megegyezik a szakra
vonatkozó szabályokkal.
A rendszerben szakirányként ajánlott kezelni a sávot, minort, specializációt is, ezek az értékek a Modulfajta
mezőben állíthatóak be. A program több helyen logikát épít a mező beállítására.
Amennyiben a FIR gráf szerint a szakirányként tárolt modul külön képzési elemként van meghatározva, a
FIR képzés összerendelés tabulátor fülön a szakirányhoz hozzá kell rendelni a képzési elemet (ld Képzések
fejezet, ill. FIR dokumentcáió).
A Szakirányjelentkezési időszak alapértelmezett adatai tabulátorfülön, amennyiben általánosan, minden
időszakra vonatkozni fog, beállíthatóak alapértelmezett értékek. Ha kitöltjük, az időszak-szakirány
összerendeléskor a program az időszakhoz átmásolja az alapértelmezett értékeket, melyet az időszakon belül
felülírhatunk. (Az időszak felől nincs szinkron, tehát az ott átírt érték nem hat vissza a szakirányra).
Szakirány választással kapcsolatos leírás a dokumentáció Szakirány választás című fejezetében található.
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Szakirányok felület

4.4.1 Szakirány képzéshez rendelése
A szakirány hozzárendelése általában a képzéshez történik. A „Szervezeti egységek)/Képzések/Szakirányok
(262100)” menüpont alatt. Szakirányt a „Hozzáad” gombbal rendelhetünk képzéshez azok közül a
szakirányok közül, amelyeket a „Szervezeti egységek/Szakirányok (31800)” menüpont alatt felvittünk,
karbantartottunk.
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Szakirány képzéshez rendelése
A szakirány mintatantervei öröklődnek a „Szervezeti egységek (28000)/Szakirányok (31800)” menüpontnál
felvitt mintatantervekből.

4.4.2 Szakirány szakhoz rendelése
Amennyiben nem többszakos képzésről van szó, amelynél meg kell határoznunk, hogy adott szakirány
melyik szakhoz kötődik, akkor elég a képzést és a szakirányt összerendelni. De a szakhoz való rendeléséhez
a „Szervezeti egységek /Képzések /Szakok /Szak szakirányai (250400)” menüpont alatt van lehetőségünk.
Szakirányt a „Hozzáad” gombbal rendelhetünk szakhoz azok közül a szakirányok közül, melyeket korábban
már a képzéshez rendeltünk.
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Szakirány szakhoz rendelése

A szakirány mintatantervei öröklődnek a „Szervezeti egységek (28000)/Szakirányok (31800)” menüpontnál
felvitt mintatantervekből.

4.5 Hallgató - képzés, szak, szakirány, virtuális szak, mintatanterv
összerendelés
A hallgatót képzésre vesszük fel az intézménybe, melyhez félévet rendelünk. A szak, szakirány, virtuális
szak és a mintatanterv alapvetően féléves adat. Közvetlenül képzéshez további modult csak akkor rendelünk,
ha annak valójában nincs féléves megjelenése (doktorjelölti képzés). A hallgatóhoz szükség esetén a
különböző féléveken különböző modulok tartozhatnak (pl. szakcsere nem kötött szakpár esetén, vagy
szakirány, sáv, specializáció, mely csak későbbi féléven kerül a hallgatóhoz). A képzésmodell hallgató felőli
leképezéséről bővebben a Tanulmány adminisztráció című dokumentációban olvashatunk.

5 Tárgyak, mintatantervek
Azért, hogy a helyes képzés modell kialakuljon, a szakhoz, szakirányhoz, virtuális szakhoz mintatantervnek
kell tartoznia. A hallgató az adott modulhoz a mintatanterven keresztül vesz fel tárgyakat, azon keresztül
vizsgáljuk előremenetelét. Egy-egy modulhoz tetszőleges számú mintatanterv tartozhat. A modulokhoz létre
hozhatunk újabb mintatantervet, ha a tantervi háló például egy másik évben módosul, és más tárgyak
kerülnek bele, vagy kerülnek ki belőle, esetleg felvétel típusuk (kötelező, kötelezően válaszható) módosul,
de lehet különböző a mintatanterv akkor is, ha egy képzésen belül eltérnek a bemeneti követelmények, és ez
alapján különböző hallgatócsoportoknak más az elvégzendő tárgyak, tanegységek köre. A mintatanterv a
hallgatók féléves jellemzője, tehát cserélhetjük, módosíthatjuk a hallgatóhoz tartozó mintatantervet, illetve a
hallgató félévéhez tetszőleges számú mintatanterv tartozhat, így hozzáadhatunk újabb mintatantervet is,
ugyan ahhoz a modulhoz, vagy másik, a hallgatóhoz szintén kapcsolódó modulhoz.
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A mintatantervek tárgyakból épülnek fel. A tárgyak önállóan, egyéb szabadon választható tárgyként is
felvételre kerülhetnek a hallgatókhoz, de alapvetően a mintatanterv tartalmazza azon tárgyak halmazát,
melyet az adott modul elvégzéséhez a hallgatónak teljesítenie kell, vagy elvégzésük ajánlott (kötelezően
választható tárgyak). A hallgató félévein történt tárgyfelvételeket a Neptun.Netben indexsoroknak nevezzük.
A tárgyak (tanegységek) tartalmazzák azokat a jellemzőket, melyek egy-egy tárgyra általánosan jellemzőek.
Egy tárgyként jelenik meg, ahol azonos a név, a név alapján a tárgy tartalma, kreditpontja, követelménye,
valamint kódja, mint technikai jellemző. Amennyiben ezen alap adatok bármelyike eltér, azt külön tárgyként
kell felvenni a rendszerbe. A tárgyak tartalmazzák a tanegységre vonatkozó, nem adott félévhez kötődő
további jellemzőket is (pl. tárgyfelelős, leírás, stb.).
A tárgyak féléves megjelenése a kurzus. A kurzus mindig tárgyhoz kötődik, ezen a kötésen keresztül
tartalmazza a tárgy alapadatait. A kurzus tartalmazza a meghirdetett félévben az oktatót, órarendi
információt, kurzus típust (elmélet, előadás, gyakorlat, szeminárium stb.), illetve egyéb, a félévre vonatkozó
jellemzőket. Ebből következően a kurzusnak sem önálló címe, sem kreditpontja, sem követelménye nincs,
különállóan nem lehet teljesíteni, tehát nincs olyan lehetőség, hogy adott féléven a tárgyhoz felveszünk pl.
egy elméleti és egy gyakorlati kurzust, majd a hallgató csak a gyakorlatot teljesíti és ezért kreditpontot kap.
Amennyiben egy adott egységhez tehát külön teljesíthető kurzus tartozik, az a Neptun.Net-ben két tárgy,
melyet igény esetén, előrehaladás vizsgálat szempontjából a mintatantervben tárgycsoportba helyezhetünk
(ld. később).
Egy tárgyhoz adott félévben tetszőleges számú kurzus tartozhat, eltérő vagy azonos kurzustípussal,
oktatóval, órarendi információval, stb. A tagozat vagy munkarend az intézmény igényeinek megfelelően
megjelenhet a tárgy vagy a kurzus szintjén is, ugyan így a telephely illetve a képzés vagy képzési szint
információ is. Ha tárgyként, külön adjuk meg, akkor a megfelelő mintatantervekbe ezek alapján helyezhetjük
el a különböző tárgyakat, ha a kurzus szintet választjuk, akkor a különböző mintatantervekbe így azonos
tárgyak kerülnek. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben pl. képzésenként, vagy képzési szintenként külön
kódoljuk a tárgyakat, vagy adott esetben egy-egy tárgy külön jön létre valamely fent említett alap kritérium
miatt, az adott féléven meghirdetett kurzushoz több tárgy is tarozhat. Erre jó példa, ha képzési szintenként
eltérő a tárgy, de valójában a kredites és az alapképzéses hallgatókat egy helyen, egy időben, egy oktató
oktatja. A példában említett esetben a hallgatók egyben és külön (tárgy alapján) is kezelhetőek az oktató
számára, vizsgahirdetésnél, jegybeírásnál, katalógus vezetésnél stb.
A hallgatók indexsora úgy alakul ki, hogy tárgyat és hozzá kapcsolódó kurzust vesznek fel. Természetesen,
ha egy kurzus több tárgyhoz is kapcsolódik, a hallgatónál mindig az a tárgyfelvétel jelenik meg, amelyről a
jelentkezést indította, jellemzően első sorban a hallgatóhoz kapcsolódó mintatanterv tárgya. Néhány esetben
szükség lehet arra, hogy legyen tárgyfelvétel, de a tárgyat nem képezzük le a kurzus szintjén a hallgató
indexsorában. Ilyen eset lehet a tárgyelismerés vagy néhány esetben a doktorandusz hallgatók tárgyfelvételei.

5.1 Tárgyak kezelése
5.1.1 Új tárgy felvitele, tárgy adatainak karbantartása
Tárgyakat a „Szervezeti egységek (28000)” (tanszék kiválasztása után) a „Tárgyak (46800)” vagy a
„Tárgyak kezelése (70400)”/ „Tárgyak (70600)” menüponton vihetünk fel. Az első esetben a hozzáadáskor
töltődik a szervezeti egység, a második esetben a „Tanszéket választ” gombbal rendeljük hozzá.
A tárgy kiválasztása után tabulátor füleken jelennek meg a tárgyra vonatkozó információk.
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Tárgy alapadatai
Alapadatok felületen a következő mezők jelennek meg:
Tanszék: amely szervezeti egységhez rögzítésre került a tárgy. Alapvetően ez a szervezeti egység gondozza
a tárgyat, de lehetőség van a tárgyat „kiajánlani” más szervezeti egységnek is, ha ott is történik a tárgyra
kurzushirdetés, vagy éppen átoktatás miatt. Ez a kiajánlás történhet egyfelől a tárgy irányából, a
„Hozzárendelt szervezeti egységek (26700)” vagy a hozzárendelendő szervezeti egység irányából a
„Hozzárendelt tárgyak (2650)” menüpont felől.
Tárgyfelelős: a tárgynak lehet egy oktató/alkalmazott a tárgy felelőse, ez nem feltétlenül kell, hogy
megegyezzen a tárgy/kurzus oktatójával. A programban használt nyomtatványokon, mint pl. indexsor
bejegyzések vagy vizsgalapok nyomtatásakor a tárgyfelelős személye is megjeleníthető.
A tárgyfelelősnek magasabb jogosultsága van az adott tárgyhoz, például az Oktatói Webes felületen ő adhat
meg a tárgyhoz tematikát, illetve rendelhet hozzá jegyzetet, valamint rendszerparaméter segítésével
szabályozható (KURZUSJEGYBEIRAS_TARGYFELELOSNEK_WEBEN), hogy írhat-e be jegyet azokon
a kurzusokon, amelyekhez egyébként oktatóként nincs hozzárendelve. Tárgyfelelős nélkül tárgytematika
sem kezelhető a rendszerben, illetve ha van elfogadott tárgytematika, és közben töröltük a tárgyfelelőst, új
félév sem hozható létre a tárgyhoz, tehát kurzus sem hirdethető!
A „Tárgyfelelős”- rögzítéséhez kattintsunk a „Felelőst választ” gombra. Ekkor a feljövő listában az
intézmény alkalmazottai közül kiválaszthatjuk a tárgy felelős oktatóját.
Tárgynév: kötelezően kitöltendő mező. A tárgy neve jelenik meg a mezőben. A mező nyelvesített, így a
tárgynév több nyelven is feltölthető. Az oklevélmellékletben és az egyéb nyomtatványokon az ebben a
mezőben felrögzített tárgynév jelenik meg.
Idegen nyelven kiadott nyomtatványokon pedig a megfelelő nyelven feltöltött tárgynévből kerülnek
feltöltésre az adatok. Idegen nyelven a tárgynév kitöltése nem kötelező.
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Idegen nyelvű tárgynév feltöltéskor a mező mellett található nyelv legördülőből válasszuk ki a nyelvet,
melyen szeretnénk a tárgynevet feltölteni.
Rövid név: A tárgy rövid neve. Bár feltöltése nem kötelező, de fontos, hogy az órarenden ez a név jelenik
majd meg!
Tárgykód: Intézmény által a tárgynak adott kódja. Egyediség vizsgálat van a tárgykódon, egy tárgykód csak
egyszer szerepelhet a rendszerben.
Kreditpont: a tárgy teljesítéséből megszerezhető kreditpont.
Figyelem:
 Amennyiben a tárgy adatainál a Tárgykód és Tárgynév módosításra kerül, akkor ezek az adatok a
hallgató indexsorában nem módosulnak!


Kreditpont adatok módosításakor figyeljünk arra, hogy ha módosításra kerülnek az adatok, akkor
ezek a módosítások a korábbi (már felvett tárgyak) indexsor bejegyzéseit nem érintik.



Amennyiben az adatok módosítása szükséges, akkor új tárgy rögzítése javasolt!

Követelmény: a tárgy követelménye, amelyen keresztül a tárgy teljesíthető. A tárgy követelménye lehet
kollokvium, vizsga, beszámoló, évközi jegy, szigorlat, stb. Központi összerendelés alapján egy-egy
követelményhez több bejegyzés típus tartozhat, melyek közül egy a teljesítettség meghatározó. Pl. Vizsga
követelményhez tartozhat vizsgajegy és aláírás, melyek közül a vizsgajegy bejegyzés típussal szerzett,
elégséges és annál nagyobb bejegyzés értékkel bíró bejegyezés ad teljesítettséget, de rögzíthető aláírás is,
mely lehet akár a vizsgajelentkezés feltétele is.
Megjegyzés, URL: szabadon feltölthető mezők, a Hallgatói és oktatói weben az adatok megjelennek.
Megadhatunk a tárgyhoz kapcsolódóan URL címet is, amely a hallgató és oktató számára is látható, ahová
például a tárgyhoz tartozó jegyzeteket helyezett el a tanszék.
Érvényesség: a tárgynak érvényesség kezdete és vége adható, lekérdezésekben szűrésekben használható.
Logika nem épül rá.
Idegen nyelv: A mező kódtételes, mely a nyelv kódtételre épül. Amennyiben idegen nyelvű a tárgy, akkor itt
lehet kiválasztani az adott nyelvet. A mező segítségével feladható a VIR adatszolgáltatáshoz szükséges, a
tárgyak idegen nyelvűségére vonatkozó információ.
Óraszámok: a tárgyhoz megadható Heti, ill. Féléves óraszám. A tárgy mintatantervhez rendelésekor az
óraszámok bekerülnek a mintatantervbe, szükség esetén módosításra kerülhetnek. Amennyiben a hallgató
mintatantervből veszi fel a tárgyat, akkor az indexsorba a mintatantervből kerülnek felöltésre az óraszámok,
azonban ha intézményi tárgyként veszi fel a hallgató a tárgyat, akkor a tárgy adatokból kerülnek be az
indexsorba.
Az óraszámokat a kurzustípusnak megfelelően adjuk meg. Ha több kurzustípus tartozhat a tárgyhoz, az
ajánlott sorrend az elmélet, gyakorlat, labor, egyéb. Az óraszámokat úgy adjuk meg, hogy vagy a heti
(nappali tagozatos tárgyaknál), vagy a féléves (levelező képzés esetében) óraszámokat töltsük ki.
Az óraszámok a hallgató indexsorában történő feltöltést az INDEXSORORASZAM paraméter beállítása
határozza meg.
A szabály alapján, ha a tárgynál vagy a mintatantervben csak egy típusú óraszám van kitöltve (heti vagy
féléves), akkor a kitöltött típusú óraszámot jelenítjük meg a hallgató féléves indexsorának megfelelő
mezőjében (heti óraszám/féléves óraszám).
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Ha a tárgynál, vagy a mintatantervben mindkét típusú óraszám kitöltésre került, akkor a képzés tagozatát
vesszük figyelembe, melyről a tárgy felvételre került. Nappali tagozat esetén a heti, levelező és távoktatás
esetén féléves óraszámot jelenítjük meg. Ebben az esetben az indexsorban a másik óraszám nem kerül
feltöltésre semmilyen értékkel.
A szabály igaz abban az esetben is, ha a mintatantervből vagy minden intézményi tárgyból történik a
tárgyfelvétel.
A „Felvételek max száma” mező értéke alapértelmezetten 1. Ez azt jelenti, hogy egy tárgyat (teljesítés
esetén) csak egyszer enged felvenni a rendszer. Ha egy tárgyat többször enged az intézmény teljesíteni, akkor
állítsuk be a megfelelő értéket (pl.: leggyakoribb eset a testnevelés tárgy, amelynek egy kódja van, de
félévente más- más kurzusokat hirdetnek meg pl. úszás, futás, kosárlabda, és ezek közül minden félévben
felvehet, vagy fel kell vennie a hallgatónak egyet, amelyet a félévben teljesíteni kell).
Figyelem! A Felvételek max száma mezőben beállított szám felülírja a TARGYUJRATELJESITHETO
paraméter beállítását. Tehát, ha általánosságban nem engedélyezi az intézmény a tárgyak újra teljesítését, de
bizonyos tárgyak esetében igen, akkor a paramétert N értékre kell beállítani és tárgynál kell megadni a
Felvételek max száma mezőben az értéket.
A „Vizsgatípusok ekvivalenciája” jelölőnégyzet alapértelmezetten üres. Ez azt jelenti, hogy az adott tárgy
kurzusaihoz meghirdetett vizsgák vizsgatípusait a program külön kezeli. Például, egy szigorlatnál enged
szóbeli és írásbeli típusú vizsgát is felvenni, illetve az ismétlővizsga függvények is külön kezelik a típusokat.
Ha a jelölőnégyzetet bepipáljuk, a vizsgatípusokat ekvivalensnek tekinti, vagyis típustól függetlenül
egyszerre csak egy vizsgára jelentkezhet a hallgató, illetve az ismétlővizsga függvény is összeadja típustól
függetlenül a vizsgaalkalmakat.

Kiegészítő adatok tabulátor fül alatt tekinthetjük meg és állíthatjuk be azt, hogy a tárgy mely
tudományterülethez tartozik.
Ugyan itt állítható be a tárgyhoz Admin.szerv.egység is. A rendszerben alapvetően képzéshez hirdetünk
időszakokat. Képzésektől függetlenül adminisztrációs szervezeti egységre vonatkozóan azonban tudunk
rangsoros, végleges és előzetes tárgy- és kurzusjelentkezési időszakot hirdetni. Amennyiben az intézmény
az
adminisztrációs
szervezetre
történő
meghirdetést
választja,
célszerű
a
TARGY_ADMINISZTRATIVSZERVEZET_KOTELEZO paramétert 1-es értékre állítani. A paraméter 1es értékének beállítása esetén a program a tárgy felvitelénél, valamint adatainak módosításánál ellenőrzi,
hogy az adminisztrációs szervezet kapcsolat ki van-e töltve, és ha nem, erre figyelmezteti a felhasználót, és
a mező feltöltése nélkül nem enged menteni a felületen. A „Szervezeti egységek” menüponton beállítható,
hogy mely szervezet számít adminisztratív szervezetnek, hozzárendeléskor lehet az összes, vagy az
adminisztratívként beállított szervezetek közül választani.
A felületen található ezen felül négy darab szöveges, az intézmény által elnevezhető extra mező, további
tetszőleges adatok tárolására.
A Követelmények tabulátorfülön állíthatunk be a tárgyhoz Előkövetelményt és Végleges követelményt, a
tárgyak követelmény szerkesztését a Követelmények szerkesztése című fejezetben tárgyaljuk.
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Követelmények

5.1.1.1

Tárgy típus

A „Tárgytípus besorolás” fülön a tárgyakhoz a korábban a „Tárgyak kezelése(70400)/Tárgytípusok
(78200)” felületen definiált típust vagy típusokat rendelhetünk.
A „Tárgytípusok (78200)” felületen az intézmény szabadon vihet fel tárgytípusokat, pl. nyelvi tárgy,
gyakorlati tárgy, ezekhez a tárgytípusokhoz leírást is rögzíthet. Egy adott tárgytípusnak adhat meg különböző
értékeket és az értékekhez is külön-külön leírást. A tárgytípus csak akkor rendelhető tárgyhoz, ha értéket is
tartalmaz.
Az elkészített tárgytípusok pedig a tárgyakhoz rendelhetőek. Ezek a hozzá rendelések csak leíró adatok,
logika nem épül rá, viszont lekérdezésekben, szűrésekben használhatóak.
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Tárgy tárgytípusba sorolása
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Tárgyhoz tárgytípus hozzá rendelése

5.1.1.2

Tárgy leírás

A tárgyhoz leírás rögzíthető, melyben általánosan kerülhet megfogalmazásra a tárgy leírása. A leírás mező
tartalma a webes felületeken a tárgy adatainál olvasható. Mivel egy tárgyhoz egy leírás tartozhat, a
tárgytematika félévenkénti, módosított tematikáját nem itt, hanem a tárgy meghirdetett féléveinél,
tárgytematikaként kell rögzíteni (ld. később).
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Tárgy leírás
A Tárgyak menüpontok további tabulátor fülein (Tárgycsoportok, Kurzusok, Tárgykövetelmények) a
tárgyhoz kapcsolódó kurzusokat, tárgycsoportokat, valamint táblázatos tárgykövetelmény beállításokat
tekinthetjük meg. Ezeken a felületeken szerkesztési lehetőség nem áll rendelkezésre.
A Vizsgajelentkezési feltételek felületekről később lesz szó, a követelmények szerkesztésénél.
A felület alján található „Rekurzív” jelölőnégyzet bepipálásával nem csak a kiválasztott szervezeti egységhez
tartozó tárgyakat tekinthetjük és kezelhetjük, hanem a hierarchiában alá tartozó szervezeti egységek tárgyait
is.
A „Másolás” gombbal a tárgyról másolatot készíthetünk, ebben az esetben a tárgy összes adata másolásra
kerül, de a tárgykód mellett (M) jelenik meg. Ezután a tárgykód módosítása szükséges!
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Tárgy másolása

5.1.2 Tárgy-szervezet kapcsolatok
A tárgyak a szervezeti egységekhez jogosultság és egyéb szempontból 3 féle módon kötődhetnek. A
„Tárgyak” menüpontokon a tárgy kötelező adata a tárgyat elsősorban koordináló, elsődleges szervezeti
egység (jellemzően tanszék, intézet, stb.) Egy tárgy egy ilyen elsődleges szervezethez kapcsolódhat, a
jogosultsági rendszer is elsősorban ezt az irányt követi, tehát adott tárgy adatait azzal a szerepkörrel lehet
módosítani, adott tárgyat azzal a szerepkörrel lehet meghirdetni, stb., amely szerepkör az adott szervezetre a
felhasználóhoz kiosztásra került. Erről részletesen a tárgyak létrehozásánál olvashattunk.
Amennyiben egy-egy tárgyat meghatározott szempontból nem csak egy szervezeti egység koordinál, például
átoktatás miatt, vagy más szervezet alatt (is) történő meghirdetés miatt, a tárgy és szervezet kapcsolatokat
bővíteni lehet, úgynevezett hozzárendelt tárgyként, vagy a másik irányból hozzárendelt szervezetként.
Amennyiben tehát az adott tárgyhoz további szervezeti egységet szeretnénk rendelni, mely alapján a
jogosultsági rendszer szerint a másik szervezet dolgozója is hirdethet kurzust vagy vizsgát a tárgyra, egyéb
adatot módosíthat, azt a „Tárgyak kezelése(70400)/Tárgyak(70600)/Hozzárendelt szervezeti
egységek(26550)” vagy a „Szervezeti egységek(28000)Tárgyak(46800)/Hozzárendelt szervezeti
egységek(26700)” felületen, a „Hozzáad” gomb segítségével tehetjük meg. A gomb megnyomását követően
a szervezeti egységek közül válasszuk ki azt a szervezeti egységet, vagy azokat a szervezeti egységeket,
melyeknek ki szeretnénk ajánlani a tárgyat. Ezzel a jog megadása a másik szervezet számára megadásra
került, az újonnan megadott szervezeti egység alatt, a „Hozzárendelt tárgyak(2650)” felületen a tárgy
megjelenik. Fontos, hogy csak olyan tárgyat, és olyan szervezethez rendelhetünk, melyekhez jogunk vagy,
így általában ezeket az összerendeléseket magasabb jogosultsággal bíró felhasználók végzik.
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Hozzárendelt szervezeti egységek
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Hozzárendelt tárgyak
Az összerendelés történhet a másik irányból is, természetesen úgy, hogy az összerendelőnek rendelkeznie
kell a jogosultsággal mind a tárgyhoz, mind a szervezeti egységhez. Ebben az esetben a „Szervezeti
egységek(28000)/Hozzárendelt tárgyak(2650)” menüponton, a „Hozzáad” gomb megnyomását követően a
szervezeti egységhez rendelhetünk tárgyakat egy vagy több tárgy kijelölésével. A jogosultsági rendszer
kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a tárgyak szerkesztése, amennyiben meghagyjuk rá a funkció jogot,
ebből az irányból is lehetséges. A hozzárendelt tárgyak irányából, a tárgy mellett található plusz jel alatt
minden, a tárgy elsődleges szervezeti egysége alatt megtalálható funkció szintén elérhető, tehát lehet kurzust
kiírni, mintatanterv sorokat szerkeszteni, vagy megtekinteni, vizsgát adminisztrálni, stb. Erre is figyeljünk a
jogosultságok kialakításánál!
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Hozzárendelt tárgyak alatt elérhető funkciók a faszerkezetben
A „Szervezeti egységek/Tárgyak (46800)”, „Tárgyak kezelése/Tárgyak (70600)” és „Szervezeti
egységek/Hozzárendelt tárgyak (2650)” menüpontokon lehetőség van tárgy – hozzárendelt szervezeti egység
kapcsolatok csoportos felvitelére is import funkcióval, a felső listában jobb egérgombra kattintva az import
lehetőségek közül a „Hozzárendelt szervezeti egység…” importot választva.
A „Szervezeti egységek/Kurzusok (29700)” menüponton kiválasztott szervezeti egység hozzárendelt
tárgyainak kurzusai listázhatjuk, és kezelhetjük.

5.2 Tárgycsoportok kezelése
A Neptunban lehetőség van a tárgyakból tárgycsoportokat kialakítani és a tárgycsoportba tartozó tárgyakat
együttesen kezelni. A tárgycsoport mintatantervhez rendelhető, de egyéb szempontból is csoportosíthatja a
tárgyakat, pl. meta feltétel vizsgálathoz, vagy hallgatói tárgyjelentkezésnél a tájékozódást segítő
csoportosításra, VIR feladáshoz, stb.
A „Szervezeti egységek (28000)/Tárgycsoportok (540000)” és a „Tárgyak kezelése (70400)/Tárgycsoportok
(77800)” menüpontokban hozhatunk létre új tárgycsoportot. Bár a tárgycsoportot létrehozhatjuk szervezeti
egység alatt, de a benne található tárgyak határozzák meg, hogy melyik szervezeti egység alatt jelennek meg
a későbbiekben, ha több szervezethez tartozó tárgyat is tartalmaz, minden érintett szervezeti egységnél
látszani fog.
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A Csoport neve mezőben adjuk meg a tárgycsoport nevét. A tárgycsoport neve a mintatantervben és a
hallgatói weben is megjelenik majd a tárgycsoport választásnál, ezért a nevének informatívnak kell lennie.
A Csoport kódja kötelező adat, egyediség vizsgálattal, tehát egy kód csak egy tárgycsoporthoz tartozhat. A
csoport kódjára meta függvényekkel lehet majd hivatkozni a tárgyfelvételnél, pl. a tárgycsoport
függvényekkel. TargycsoportFelvettTargyakSzama, TargyTargyCsoportResze. stb.
A Csoport típusa kódtételes mezőben a tárgycsoport típusát választhatjuk ki. Ez a típus az intézmény által
szabadon feltölthető és védett értékeket tartalmaz.
Védett értékek:
Minden intézményi tárgy csoport – azok a csoportok, amelyeknek ez a típusa, megjelennek a HWEB-en a
tárgyjelentkezésnél, Minden egyéb intézményi tárgy szűrő kiválasztása esetén. A csoportban definiálhatunk
az intézményi tárgyak között olyan csoportokat, mint pl. a nyelvi vagy testnevelés tárgyak.
VIR tárgyazonosság – a VIR-be való feladásnál rendezhetjük csoportba azokat a tárgyakat, amelyek
azonosak, és egy-egy lekérdezésben ezek közül, pl. oktatott kredit, csak egy veendő figyelembe. Ennél a
csoportnál célszerű egy tárgyat megjelölni, mint Alapértelmezett tárgya, a felületen található
jelölőnégyzettel.
Tanegység – mintatantervi alap elem, azokat a tárgyakat egyesíti, amelyek teljesítése egyben értelmezendő.
A tárgy másolás funkció, valamint az Előmenetel, abszolváltatás dokumentumok figyelnek erre a típusra.

Leírás mezőben a tárgycsoporthoz tartozó leírás rögzíthető.
A felület alsó részén található Hozzáadott tárgyak panelban tárgyakat helyezhetünk a tárgycsoportba és
törölhetünk a tárgycsoportból.
Szervezeti egység: tulajdonos szervezeti egység rendelhető a tárgycsoporthoz. A belső szervezeti egység
táblából lehet kiválasztani a tárgycsoport szervezeti egységét, a mező mellett található "Adminisztratív"
jelölőnégyzet segítségével beállítható, hogy az összerendelő gomb megnyomásakor feljövő ablakban csak
az adminisztratív szervezeti egységek kerüljenek-e listázásra. A "Szervezeti egységek/Tárgycsoportok
(54000)" felületen azok a tárgycsoportok is megjelennek, melyekhez tulajdonos szervezetként
hozzárendelésre került a kiválasztott szervezeti egység.
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Tárgycsoportok
A „Tárgycsoportok/Tárgycsoport tárgyai (78000, 54200)” felületeken szintén lehetőségünk van a
tárgycsoport tárgyainak hozzáadásra valamint elvételére. A „Hozzáad” gombra feljövő ablakban a korábban
létrehozott tárgyak jelennek meg, ezek közül választhatunk, és rendelhetjük a tárgycsoporthoz. A „Töröl”
gomb a tárgycsoport és tárgy kapcsolatot szünteti meg. A felületen – jogosultságtól függően – „Szerkeszt”
gomb is található. Amennyiben a felületen szerkesztjük az adott tárgy sorát, magát a tárgyat szerkesztjük.
A létrehozott tárgycsoportokat a mintatantervek összeállításánál is tudjuk használni. Ebben az esetben a
mintatantervbe nem tárgyakat, hanem tárgycsoportokat helyezünk. Egy tárgycsoport több mintatantervben
is szerepelhet. Ha a tárgycsoportban változás történik pl. egy újabb tárgy kerül bele, vagy kiveszünk egy
tárgyat, esetleg kreditpont változik, akkor nem kell minden mintatantervben lecserélni, ezeket az adatokat,
elég csak a tárgycsoportban módosítani. Azt, hogy a mintatantervben szereplő tárgycsoport örökli-e a
módosítást, a TARGYCSOPORTSZINKRONMINTATANTERVEKBE paraméter szabályozza. A
paraméter beállításának megfelelően az előzőek ellentétére is lehetőség van: ha egy tárgycsoport korábban
már bekerült egy mintatantervbe, és ezen a mintatanterven a tárgycsoport módosítással nem akarunk
változtatni, viszont az ezt követően létrehozott mintatantervekben érvényesíteni akarjuk a változást. Az Igen
érték az első, míg a Nem érték a második lehetőségre ad módot.
Ha a paraméter Igen-en áll, akkor sem történik visszafelé változtatás, tehát ha a mintatantervben módosítunk
a tárgycsoport valamely adatán, akkor az a Tárgyak/ Tárgycsoportok menüpontban nem érvényesül.(Erről
részletesebb leírás a Mintatantervek kezelése fejezetben található.) A kapcsolódó mintatantervek,
amelyekben az adott csoport szerepel, a Mintatantervek tabulátorfülön tekinthető meg.
A hallgató előrehaladás vizsgálatánál is figyel a program a tárgycsoportra. A „Hallgató (5400)/Hallgató
képzései(6000)” menüpontban az „Előrehaladás vizsgálat (35550)” felületen a program a teljesített
tárgyakhoz hasonlóan zöld színnel és "Teljesítve" pipával jelzi, ha a tárgycsoport jellemzőknek megfelelően
a tárgycsoport teljesül, a tárgycsoport minden tárgyát teljesítette a hallgató. A felület a HWEB-en a hallgató
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számára is elérhető. Szintén épít a csoportokra a másik ellenőrző felület, Hallgató (5400)/Hallgató képzései
(6000)” menüpontban az „Előmenetel, abszolváltatás (73350)”.
Az, hogy a tárgy mely tárgycsoportba kerül besorolásra, a „Tárgyak” menüpontban a Tárgycsoportok
tabulátor fülön is megtekinthető. „Hozzárendel” gomb segítségével tudjuk a tárgyat meglévő
tárgycsoporthoz rendelni.

Tárgyak felületen tárgycsoportok megtekintése

5.2.1 Tárgycsoport jellemzők beállítása
A „Szervezeti egységek (28000)/Tárgycsoportok (540000) és a Tárgyak kezelése (70400)/Tárgycsoportok
(77800)” menüpontokban a Mintatanterv tárgycsoport jellemzők tabulátor fülön állíthatók be az adott
tárgycsoport jellemzői. Fontos, hogy a tárgycsoportok felől beállított érték csak alapértelmezett érték! A
program mindenhol a mintatantervben található aktuális beállításoknak megfelelően értékeli ki a
tárgycsoport jellemzőket. Azt, hogy a tárgycsoport felől történő módosítások hatással vannak-e a
mintatanterv sorokra, szintén a TARGYCSOPORTSZINKRONMINTATANTERVEKBE paraméter
szabályozza. A mintatanterv felől történő változtatás nem hat vissza a tárgycsoportra egyik beállítás esetén
sem.
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Tárgycsoport jellemzők beállítása
A felületen található beállítások:
Összes tárgy elvégzendő – jelölőnégyzet, igaz állása esetén csak akkor elvégzett a tárgycsoport, ha minden
közvetlenül a csoportba bekötött tárgy teljesített.
Elvégzendő kredit szám – a csoport teljesítéséhez hány kredit végzendő el. A többi mezőtől eltérően ez az
érték nem csak a közvetlenül a tárgycsoportba bekötött tárgyakra vonatkozik, hanem rekurzívan, amennyiben
a tárgycsoportba alárendelt tárgycsoport tartozik, akkor az alárendelt csoportba bekötött tárgyak értéke is
számítódik. Ilyenkor a hierarchia teljes egészében számít.
Elvégzendő tárgyak száma – hány db., közvetlenül a csoportba bekötött tárgy elvégzése kötelező ahhoz, hogy
a csoport teljesített legyen.
Tárgycsoport elvégzése kötelező – jelölőnégyzet, igaz állás esetén nem tekinthető a felettes szint
elvégzettnek, amíg – az egyéb beállított feltételek alapján – az alárendelt tárgycsoport nem teljesített.
Tárgycsoportból egy félévben felvehető tárgyak max. száma – egy félévben a tárgycsoportból felvehető – a
csoportba közvetlenül bekötött – tárgyak maximális számát határozhatjuk meg. Tárgyjelentkezéskor az adott
féléven vizsgálja a hallgató érvényes jelentkezéseit, a korábbi féléveken a tárgycsoportból teljesített tárgyak
számát, valamint az EKVIVALENS_TARGYFELVETEL_KEPZESEN paraméter állásától függően
figyelembe veszi az ekvivalenciákat is.
Elvégzendő tárgycsoportok száma – a tárgycsoportba közvetlenül bekötött alárendelt tárgycsoportok közül
ennyit kell elvégezni a csoport teljesítéséhez.
Kötelező tárgyak elvégzettek – a csoport csak akkor tekinthető elvégzettnek, ha minden olyan közvetlenül
bekötött tárgy, amelynek felvétel típusa Kötelező, elvégzett a csoporton belül.
Fontos kiemelni, hogy ha több értéket is kitöltünk, például kredit és elvégzendő tárgyak száma, akkor a
program ezt "és" kapcsolatként kezeli, vagyis csak akkor lesz teljesített a tárgycsoport, ha mindkét értéknek
megfelel a hallgató teljesítése. Ezért fontos, hogy következetesen állítsuk be az értékeket. (Általában elég az
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egyik beállítás, vagyis az "Összes tárgy elvégzendő pipa", vagy az "Elvégzendő kreditszám" vagy az
"Elvégzendő tárgyak száma".)

5.2.1.1

Tárgytematika rögzítése

A programban a „Szervezeti egység(28000)/Tárgyak(46800)/Meghirdetett félévei(268400)” menüpontban a
Tárgy tematika tabulátor fülön kezelhetőek a tárgytematika adatok.
Tárgytematikát az oktató is feltölthet a webes felületén, de a kliens programban is van lehetőség a feltöltésre.
Hallgató a tárgyaknál tudja kinyomtatni a felrögzített, és elfogadott tárgytematikát.
A „Meghirdetett félévei(268400)” menüpontban fent a tárgy meghirdetett féléveit láthatjuk, a
Tárgytematika tabulátor fülön pedig a félévhez kapcsolhatjuk a tárgytematikát.
Ha egy adott félévhez nincs tárgytematika, akkor válasszuk ki a félévet és a „Szerkesztés” gombot követően
aktívvá válik a „Tárgytematikát hozzáad” gomb. A gomb megnyomását követően a tárgyadatokhoz
kapcsolódó mezők (Tárgykód, Tárgynév, Tárgyfelelős, Szervezeti egység) az éles tárgyadatokból töltődnek,
ezután lehetőség van a Tárgytematika kiegészítő adatok tabulátor fülön a tárgytematika további adatait
kitölteni.

Tárgytematika adatai
Tárgytematika további adatai lehetnek: Oktatás célja, Tantárgy tartalma, Számonkérési és értékelési
rendszere, Irodalom, melyek külön tabulátor füleken tölthetőek fel.
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Mentés csak akkor lehetséges, ha a tárgyhoz tartozik tárgyfelelős. Amennyiben nincs a tárgyhoz tárgyfelelős
rendelve, nem lehet elmenteni a tárgyhoz a tematikát.
Mentést követően elfogadásig kliens programban és a webes felületen lehet a tárgytematikát szerkeszteni.
Elfogadás után azonban már nem lehet módosítani az elfogadott, és legenerált tárgytematikán.
A Tárgynév, Tárgyfelelős, Szervezeti egység mezők nyelvesített mezők.
Amely nyelvekhez kitöltésre került a tárgytematika adat, és amely nyelvekhez tartozik tárgytematika sablon,
elfogadáskor azon nyelveken generálja le a tárgytematikát a rendszer pdf fájl formájában.
Figyelem: Csak az Elfogadást követően nyitható meg és nyomtatható a legenerált tárgytematika az oktatói
és hallgatói weben. A kliens programban legenerált pdf a sorra kattintva megnyitható.
Ha a tárgy egy félévben meghirdetésre kerül, akkor megvizsgálja a program, hogy az adott tárgyból a
legutolsó előző félévhez tartozott-e tárgytematika. Ha igen, akkor átmásolja az adatokat az új félévhez
(elfogadás és pdf nélkül, illetve a tárgynév, tárgykód, Felelős szervezet neve, Felelős szervezet kódja,
Tárgyfelelős neve mezők aktualizálásával éles adatokból).
Ha nem tartozott a tárgy legutolsó előző félévéhez tematika, akkor az új félévhez nem jön létre automatikusan
a tárgytematika.
Az intézményi beállítástól függ, hogy a tematikát a Tanszéki adminisztrátor által használt jogosultággal el
lehet-e fogadni, vagy sem.
Kliens programban magas jogosultsággal lehet feloldani az elfogadást. Ebben az esetben törlődik a már
legenerált pdf, majd az ismételt elfogadásnál generálódik le újra, az akkori aktuális állapotok szerint. Ha egy
félévhez már elfogadásra került egy tárgytematika és törölni kívánjuk a tárgy meghirdetett félévét, akkor
törlés előtt egy figyelmeztető üzenetet kapunk arról, hogy már tartozik az adott félévhez elfogadott
tárgytematika.

Tárgytematika rögzítése
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Tárgytematika importálása

Tárgytematika felületen kétféle importálási lehetőség található:
1. Tárgytematika felvitel: Ezen importnál az importált tárgytematika nem kerül elfogadásra, csak
mentésre. Ezáltal a pdf állományok még nem kerülnek generálásra.
2. Tárgytematika felvitel és elfogadás: Ennél az importnál az adatok rögzítésén túl az elfogadás és
pdf generálás is megtörténik. Ekkor az elfogadó az importáló adatával töltődik és az importálás
dátuma lesz az elfogadás dátuma is.
Az import mindkettő esetben akkor használható, ha a tárgyhoz a meghirdetett félév, amelyhez importálni
szeretnénk a tárgytematika adatokat, még nem került hozzáadásra. Ha már a tárgynál létező meghirdetett
félévre szeretnénk importálni, akkor a vegyes típusú importot kell használni. Módosító import esetén egy
adott mező törlése úgy valósulhat meg, hogy az import fájlban a mező értéke '---' (három db mínuszjel).
Figyelem: Csak olyan tárgyakhoz lehet tárgytematikát importálni, amelyhez tárgyfelelős került megadásra.
Amennyiben a tárgyhoz nincs tárgyfelelős, akkor az importnál hibaüzenetet kapunk: „A tárgynak nincs
tárgyfelelőse, ezért a tárgytematika nem rögzíthető.”
Az import állomány a követelménytípus importjánál csak a kódtételben szereplő értékeket fogadja el. A heti
és féléves óraszámok megadása az import állományban x/x/x formában szükséges.

Tárgytematika import
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Tárgytematika export

Tárgytematikák csoportos kezelésére alkalmas menüpontok az „Adminisztráció/Tárgytematika (50750)”,
valamint „Szervezeti egységek(28000)/Tárgytematika (50850)”. Ezeken a felületeken csoportos
tárgytematika pdf export lehetőség található.
Az „Export” gomb megnyomására megjelenő alkönyvtárválasztó ablakban tetszőlegesen kiválasztott
alkönyvtárba kerülnek mentésre a listában kijelölt sorokhoz tartozó legenerált pdf fájlok.
A pdf állományok „félév_tárgykód_nyelvkódja” néven kerülnek mentésre. Pl. „2010.11.2_TK_HU.pdf” Az
első részben szerepel a félév, tehát hogy a 2010/11/2 félévhez tartozik a pdf állomány, „TK” a tárgy kódja,
a „HU” pedig a magyar nyelvű tematikát jelöli. Ez a fájlnév automatikusan kerül generálásra.
Mentést követően visszajelző üzenetben tájékozódhatunk, hogy a kijelölt sorok alapján hány db pdf fájl
került mentésre, valamint az elérési útvonal is látható. Az üzenetben felsorolásra kerülnek azon tárgyak (félév
megjelöléssel), amelyekhez nem tartozik pdf állomány.
Amennyiben a tárgytematika mentése után változnak a tárgy adatai (tárgyfelelős, óraszám, stb.) ezen adatok
kézi frissítésére új, „Tárgytematika frissítése” gomb készült az „Adminisztráció/Tárgytematika (50750)”,
valamint „Szervezeti egységek/Tárgytematika (50850)” menüpontokra. Ha a tárgytematika még nincs
elfogadva, akkor a „Tárgytematika frissítése” gombbal lehetséges a változások frissítése. Ha a
tárgytematika már elfogadott, akkor a gomb inaktív mindaddig, amíg a tematika feloldásra nem kerül, csak
a feloldást követően van lehetőség a változások frissítésére.

Tárgytematika pdf export
A tárgyakhoz témakör és jegyzet hozzárendelése is lehetséges, ezekről részletes leírás a Tanszéki
adminisztrátor dokumentációban található.

5.3 Tárgyekvivalencia beállítása
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Egy-egy tárgyhoz a rendszerben ekvivalencia szabályt, szabályokat definiálhatunk. Az ekvivalencia alatt azt
értjük, hogy egy tárgy egy másik tárggyal, vagy másik tárgyak csoportjával tematikáját és követelményeit
tekintve legalább 70%-ban megegyezik. A program az ekvivalencia szabályokat a feltétel vizsgálatoknál,
tárgyfelvétel számok számításánál, elismeréseknél és előrehaladásnál veheti figyelembe, megfelelő
paraméter beállítások mellett.
„Tárgyak/Tárgyekvivalencia” felületeken „Szervezeti egységek/Tárgyak /Tárgyekvivalencia (47100)” vagy
„Tárgyak kezelése/ Tárgyak / Tárgyekvivalencia (70700)” vihető fel a tárgy ekvivalencia szabály.
A „Tárgyak” menüpontban válasszuk ki a tárgyat, melyhez ekvivalenciát szeretnénk rögzíteni, és lépjünk a
„Tárgyekvivalencia” menüpontra. „Hozzáad” gombbal vihetünk fel újabb ekvivalencia szabályt.

Tárgyekvivalencia
Érvényességi idő kezdete és vége – a program ezzel az intervallummal hasonlítja össze a hallgató
tárgyjelentkezéseit a szabályban rögzített tárgyakra vonatkozóan, és csak akkor érvényes rá a szabály, ha a
tárgyfelvétele ebben az intervallumba esik.
Azonosság – a mezőben azt adhatjuk meg, hogy az adott ekvivalencia szabály milyen százalékban fedi le a
kiválasztott tárgyat.
Státusz – értékei: Elfogadva, Elutasítva. A program csak akkor veszi figyelembe az adott szabályt, ha a
státusz értéke Elfogadva. Ha nincs beállítva, vagy Elutasítva a mező értéke, a program nem figyel a
szabályra.
Ekvivalencia szabály érvényesség –a program eddig a dátumig tekinti érvényesnek a szabályt, kitöltése nem
kötelező, üres érték esetén a szabály korlátlan érvényességű.
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Határozatszám – az akkreditációs bizottság általi elfogadás határozatszáma
Határozat URL – itt adható meg az a WEB cím, ahonnan a szabályra vonatkozó határozat letölthető. A WEB
gombbal a dokumentumok között tallózhatunk a feltöltéshez.
„Tárgyválasztás” gombbal rendeljük hozzá a szabályhoz a forrás tárgyra vonatkozó ekvivalens tárgyat vagy
tárgyakat. Legalább egy ekvivalens tárgyat kell tartalmaznia a szabálynak.
Amennyiben a tárgy egy tárgyal ekvivalens, akkor a Beszámításnál 100 % -nak kell lennie, ha egy tárgyat
rendeltünk hozzá a szabályhoz és nem töltöttük ki a beszámítás értékét, akkor a program automatikusan így
tölti mentéskor.
Minden további hozzárendelt tárgyhoz adjuk meg a százalékos mértéket, amelynek összességében 100%-ot
kell adnia. A program nem számol az adott tárggyal, ha nincs feltöltve a százalék mező.
Vagy kapcsolat kezeléséhez több ekvivalencia szabályt rögzítünk, tehát a szabályokat külön ekvivalencia
soronként visszük fel.
Figyelem:
7.
Amennyiben az ekvivalencia kétirányú, akkor mindkét tárgy felől fel kell rögzíteni az
ekvivalencia szabályt. Ha A tárgy ekvivalens B tárggyal, akkor A tárgynál felrögzítjük, hogy Bvel ekvivalens és B tárgynál is felrögzítjük, hogy A-val ekvivalens.
8.
Amennyiben egyirányú az ekvivalencia szabály, azaz: csak A tárgy ekvivalens B tárggyal, de B
nem ekvivalens A tárggyal, akkor csak egyirányú ekvivalenciát kell beállítani.
9.
A feltételek egymással nincsenek asszociatív kapcsolatban, vagyis ha pl. ha A ekvivalens B-vel,
B ekvivalens C-vel, attól A még nem ekvivalens C-vel.

5.4 Mintatantervek kezelése
A mintatantervek határozzák meg azt a tantervi hálót, amelynek elvégzése szüksége az adott modul
teljesítéséhez. A mintatantervek tárgycsoportokból és tárgyakból épülnek fel, melyek közül a hallgatók
a tárgyakat veszik fel, a csoportok besorolásra és ellenőrzésre szolgálnak.

5.4.1 Új mintatanterv létrehozása
Új mintatanterv létrehozható az alábbi menüpontokban:
Szakhoz
 „Szervezeti egységek (28000)/ Szakok (30800)/Szak mintatantervei (31000)”,
 „Szervezeti egységek (28000)/Képzések(200000)/Szakok(245000)/Szak mintatantervei(246800),
 „Képzések(115600)/Szakok(148600)/Szak mintatantervei(150400)”



Szakirányhoz
Szervezeti egységek (28000)/ Szakirányok (31800)/ Szakirány mintatantervei (32000)”,
„Szervezeti egységek (28000)/Képzések (200000)/Szakirányok(2621000)/ „Szakirány mintatantervei
(262200)”,
„Képzések(115600)/Szakok(148600)/Szakirány(1493000)”





Virtuális szakhoz
„Szervezeti egységek (28000)/Virtuális szakok (29000)/Virtuális szak mintatantervei(29200)”
Szervezeti egységek (28000)/Képzések(200000)/ Virtuális szakok (260300)/Mintatantervek(270200)
Képzések(115600)/Virtuális szakok(149200)/Mintatantervek(270400)”
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A mintatanterv létrehozásához a fenti felületeken a „Hozzáad” gombra kattintsunk. A felületen megtalálható
mezők:
Név – a mintatanterv neve, nyelvesített mező, a hallgatók a weben a mintatanterv neve alapján választják ki,
hogy melyik szakjukról, szakirányukról, annak mely mintatantervéből veszik fel a tárgyakat, ezért célszerű,
ha a név informatív.
Kód – kötelező megadni, meta függvények és import folyamat is épülhet rá.
Érvényesség kezdete, vége- A dátumoknak a gólya importnál és a szakirány véglegesítésnél van jelentősége.
Amikor a hallgatók képzésre és szakra kerülnek a gólyából, a program azt, illetve azokat a szakhoz tartozó
mintatanterveket rendeli a hallgatókhoz, amelyek érvényesség kezdete és vége közé esik a gólya import
(aktuális) dátuma. Ehhez mindkét dátumnak töltve kell lennie, az üres értéket nem veszi figyelembe a
program. A szakirány választás során történő véglegesítésnél a dátumnak nem kell kötelezően feltöltve
lennie, az üres értéket a program végtelennek tekinti, viszont csak akkor történik meg az hallgató képzésének
féléves adataival való összerendelés, ha a program csak egyetlen, a dátumok alapján érvényes mintatantervet
talál. A dátumok később módosíthatóak. A megadott dátumok a hallgatói felületen való megjelenítést, a
tárgyak felvételét nem befolyásolják.
Érvényes: Modulonként maximum egy mintatantervnél lehet igaz értékű, kitöltése nem kötelező, Az
‚Érvényes’ jelölőnégyzet állását jelenleg a program szakirányválasztás véglegesítésekor veszi figyelembe
Véglegesítve – a jelölőnégyzet bepipálása esetén a mintatanterv adatai a továbbiakban nem módosíthatóak,
ideértve a tárgyak mintatantervbe való be- és ki helyezését is, ezért legfeljebb a mintatanterv teljes
létrehozása után állítsuk igazra. A jelölőnégyzet módosítására bepipálás után csak magas jogosultsággal van
lehetőség. Az adatok megadása után kattintsunk a „Mentés” gombra. Ekkor létrehoztuk az adott szakhoz
tartozó mintatantervet, melyhez a következő lépésben tárgyakat kell rendelni.
Különbözeti tanterv: Amennyiben egy mintatantervben igaz a „Különbözeti tanterv” jelölőnégyzet, a
hallgatói weben, tárgyjelentkezéskor csak azok a tárgyak jelennek meg mintatantervi tárgyként
(mintatantervi tárgyfelvétel esetén, az adott mintatantervet vagy a Minden opciót választva) a hallgató
számára, amelyek „Különbözeti tárgy” jelölése a hallgatóra nézve igaz. A tanterv többi tárgya, amennyiben
a hallgatóra vonatkozó beállítások ezt megengedik, a Minden további intézmény tárgy, illetve Egyéb
szabadon választható tárgyak felől, a hallgató számára felvehető a mintatantervben nem szereplő tárgyakkal
megegyező feltételekkel. A hallgató adott képzéséhez a „Hallgató részletezett mintatantervei”
menüpontokon, a „Mintatanterv tárgyai” tabulátoron lehet megjelölni, erről bővebb leírás a Tanulmányi
adminisztrátor dokumentációban olvasható. Mivel egy-egy modul több képzéshez is hozzárendelhető,
elegendő pl. karonként egy-egy ilyen modul és tanterv létrehozása. Különbözeti tanterv használható például
tanárképzések esetén, ahol eltér az, hogy a hallgatók milyen különbözeti tárgyakat kell teljesíteni a
különböző bemenet szerint, vagy bármilyen részismereti, vendéghallgatói képzés esetén.
Félévszám: A mintatanterv félévszáma adható meg, logika nem épül rá.
A Mintatanterv jellemzők fülön egyéb, a mintatantervhez tartozó adatokat rögzíthetünk. Amennyiben az
Összes kredit a diplomához, Szumma kötelező kredit, Szumma kötelezően választott kredit, Szumma szabadon
választott kredit, mezők kitöltésre kerülnek, akkor az adatok a „Hallgatók / Hallgató képzései / Előrehaladás
vizsgálat (35550)” menüpontban, és annak HWEB-en megjelenő változatánál is kijelzésre kerülnek. Így
könnyen összehasonlíthatóak lesznek, hogy a hallgató az előírt és teljesített kreditpontokól mennyit
teljesített. A Szumma szabadon választható kredit mező értékét az Előmenetel, abszolváltatás dokumentuma
is használja. A mezők értékét a mintatanterv ellenőrzés is használja, a mezőben megadott értékek alapján
értékeli ellenőrzéskor a program, hogy a megadott feltétekkel teljesíthető-e a mintatanterv.
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A felület alsó paneljében félévenkénti (ajánlott félév, ill. félévszám) ajánlott kredit mennyiségeket is
rögzíthetünk, szintén típusonként és összesen.

Mintatantervjellemzők

5.4.2 Mintatanterv sorok rögzítése, karbantartása
A mintatanterv létrehozását követően a mintatantervekhez mintatanterv sorokat, illetve szűrő feltételeket
adhatunk meg a kapcsolódó tárgyak definiálására. A hozzáadott tárgyakat, tárgycsoportokat és önálló sorokat
mintatanterv sornak nevezzük, itt találhatóak az adott egységnek kifejezetten a mintatantervre vonatkozó
adatai. Minden mintatanterv sornál szerepel egy Sor kód és Sor név, amely tárgy hozzáadásnál a tárgy
kódjával és nevével, tárgycsoport hozzáadásnál a tárgycsoport kódjával és nevével, önálló sornál pedig a
manuálisan rögzített sor kóddal és sor névvel töltődik. Az egyes mintatanterv sorokat hierarchiába
rendezhetjük: a tárgyak felettese lehet tárgycsoport vagy önálló mintatanterv sor, egymás felettesei lehetnek
tárgycsoportok, illetve tárgycsoport felettese lehet önálló mintatanterv sor is.
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Mintatanterv tárgyai

5.4.2.1

Mintatantervbe tárgy felvétel

Közvetlenül mintatantervhez rendelhetünk tárgyakat egyedileg, illetve csoportosan.
Egyedi tárgyfelvételhez nyomjuk meg a „Hozzáad”, majd a belső, „Tárgyat választ” gombot. A feljövő
listában a korábban már létrehozott tárgyak találhatóak. Válasszuk ki a tárgyat, majd nyomjunk „OK”
gombot. A tárgy hozzárendelést követően a tárgynál megadott adatok bekerülnek a mintatanterv sorba is,
úgy, mint a tárgy neve, a tárgy kódja, a tárgy követelménye, kreditpontja, illetve a tárgynál meghatározott
óraszámok, természetesen típusonként. Ezeken az adatokon kívül a mintatanterv sor „örökölheti” a tárgynál
beállított szöveges (meta feltétellel meghatározott) előzetes és végleges követelményeket is. A meta
feltételek öröklődése a MINTATANTERVBETARGYKOVETELMENYMASOLAS paraméter
beállításától függ (I esetén a feltétel öröklődik). Erre csak akkor van szükség, ha a későbbi változásokat a
mintatanterv sorban NEM akarjuk érvényesíteni. Az előzetes és végleges követelmény szinkron csak a
felvitelkor érvényesül, a módosítás nem kerül át a mintatanterv sorhoz. A követelményekkel kapcsolatban
fontos megemlíteni, hogy ellenőrzés hierarchiát követ, vagyis csak akkor fut le a tárgynál beállított feltétel,
ha a mintatanterv sornál nem talál feltételt a program, vagyis elsődlegesen a mintatantervnél beállított feltétel
fut le. Ezért csak akkor érdemes mintatanterv sorhoz feltétel rögzíteni, ha a feltétel mintatantervenként eltér.
A rendszerparaméter nem érvényesül a táblázatos követelményekre.
Ha hozzáadtuk a tárgyat, mindenképpen ki kell tölteni a Felvétel típus mező értékét. A felvétel típus
határozza meg, hogy az adott tantervben a tárgy kötelező, kötelezően választható vagy szabadon választható.
A követelmény – amely szintén zöld mező – öröklődik a tárgyból.
A nem öröklődő adatok közül célszerű kitölteni a Félévszám mezőt, mezőket. A webes felületen a kitöltött
érték, mint ajánlott félév jelenik meg. Vagy megadhatunk konkrét értéket a Félévszám mezőben, és/vagy
megadhatjuk a Min/max félév értékét. A hallgatói weben a Min/max félév tárgyfelvételkor megjelenítését a
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HWEB_FELEVMIN_MAX_LATSZIK rendszerparaméter segítségével szabályozhatjuk.
A Tárgyfelelős megadására lehetőség van mintatanterv soronként is. Fontos, hogy a mintatantervben
megadott tárgyfelelős nem rendelkezik a tárgyfelelősre vonatkozó jogosultságokkal a webes felületen,
(például nem tud tárgytematikát feltölteni) viszont a különböző nyomtatványokban (index etikett, törzslap,
stb.) lehet rá hivatkozni.
A „Csak a mintatantervhez rendelt kurzusok vehetők fel” jelölőnégyzet beállításával érhető el, hogy csak
azok a kurzusok legyenek felvehetőek az adott tárgyból, amelyhez a „Kurzusok” menüponton, az Órarendi
adatszolgáltatás tabfülön hozzárendeltük a mintatantervet.
A Tárgy attribútuma mező egy szabadon szerkeszthető kódtétel, a tárgyak csoportosítására szolgál. Első
sorban a Tavaszi és Őszi értéket ajánlott használni, ezzel megkönnyíthetjük a kurzus kiírást.
Mintatanterv csoport kódtételes mező. A kódtétel értékei az intézmény által szabadon feltölthetőek.
A kódtétel értéke kiválasztható a „Mintatanterv tárgyai” menüpontokban az Alapadatok tabulátor fülön. A
Mintatanterv csoport kódtételes legördülő mező értéke tárgyanként, tehát mintatanterv soronként vagy
csoportosan is feltölthető. Tehát a kiválasztott tárgyhoz adható meg a kódtétel értéke. A kódtétel értéke a
hallgató indexsorában is megjeleníthető oszlopszerkesztéssel, Mintatanterv csoport elnevezéssel.
A beállított kódtétel értékére egyelőre nem épül még logika.
Miután megadtuk a kiválasztott tárgyhoz általunk kívánt adatokat, kattintsunk a „Mentés” gombra.

Tárgy felvétele mintatantervbe
Figyelem!
A mintatantervsorban a tárgyhoz képest eltérő követelmény és kreditérték beállítására csak azon felhasználók
számára van lehetőség, amely felhasznlók belépett szerepkörével összerendelésre került a
„Mintatantervsorban kredit és követelmény módosítás” egyedi jogosultság. A szerepkörhöz egyedi
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jogosultság hozzárendelésre az „Adminisztráció/Felhasználó szerepkörhöz rendelése/Szerepkörök (53650)”
menüponton van lehetőség.
Amennyiben nem valamely csoporton belül, alárendelt tárgyon, vagy alárendelt tárgycsoporton állunk, akkor
a tárgy a legfelső szinten jön létre mint mintatanterv sor, akkor is, ha azon a tárgycsoport soron állunk,
amelybe be kívánjuk helyezni. Ha egy adott csoportba kívánjuk behelyezni a tárgyat már Hozzáadáskor,
akkor a megfelelő tárgycsoport alatt, egy tárgyon állva kell megtennünk a hozzáadást. Ha még nincs a
használni kívánt tárgycsoport alatt tárgy, vagy alárendelt tárgycsoport, akkor a tárgy mintatantervbe emelését
követően, a „Tárgycsoportba helyezés” gombbal helyezhetjük a csoportba.

5.4.2.2

Mintatanterv tárgyainak csoportos felvitele

Több tárgy egyidejű hozzáadásához kattintsunk a „Csoportos hozzáadás” gombra. A program kilistázza a
tárgyakat, jelöljük ki a tárgyakat, melyeket a mintatantervhez szeretnénk rendelni, majd kattintsunk az „OK”
gombra. A többi mező kitöltése után szintén a „Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá a mintatantervhez tartozó
tárgyak felvételét a rendszerben. A Felvétel típusa továbbra is kötelező mező, a tárgyak kiválasztását
követően újabb ablak ugrik fel, melyben kiválasztható a csoportban szereplő tárgyak felvétel típusa. A
tárgyak ezt követően a felületen kijelölt állapotban maradnak, és így az egyéb módosítások könnyen
elvégezhetőek a sorokon.

Mintatantervhez csoportos tárgy hozzáadás
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Mintatantervhez csoportos tárgy hozzáadás
A felületen lehetőség van a mintatanterv tárgyainak csoportos felvitelére import funkcióval is. Ehhez a felső
listán jobb egérgombbal kattintva, és az „Import…” funkciót választva van lehetőség. Kétféle import áll
rendelkezésre. Az egyik esetében a kiválasztott mintatantervbe tudunk további tárgyakat importálni vagy
azok adatait módosítani (Mintatanterv tárgyai…). A Mintatanterv tárgyai tetszőleges mintatantervbe… típust
választva akár egyszerre több mintatantervbe is tudunk tárgyat importálni, vagy azok adatait módosítani. Itt
már plusz kulcsmezőként szerepel a mintatanterv kódja is.

5.4.2.3

Tárgycsoport hozzáadása mintatantervhez

A mintatantervekhez előre, tárgycsoportként definiált csoportokat is hozzáadhatunk. Ehhez a „Hozzáad”
gombot nyomjuk meg, majd a belső a „Tárcsoportot választ” gombot. A gomb megnyomására feljövő
ablakban az előre meghatározott, felvitt tárgycsoportok közül választhatunk.
Ha tárgycsoportot adunk hozzá a mintatantervhez és a „Követelmény” legördülő menüből kiválasztjuk a
„Nincs megadva” értéket, akkor ebben az esetben a tárgycsoportba tartozó valamennyi tárgy azzal a
követelménnyel kerül be a mintatantervbe, ami az adott tárgynál be van állítva. Amennyiben a Követelmény
mezőbe konkrét értéket választunk, úgy az az érték lesz jellemző a csoport összes tárgyára.
A „Felvétel típus” is kötelező mező. Ha a tárgycsoport szintjén adjuk meg a felvétel típusát, azt a
tárgycsoport minden egyes elemére (tárgyára) örökíti a rendszer. A módosításra a tárgycsoporton belül
tárgyanként, illetve csoportosan is van lehetőség.
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Tárgycsoport mintatantervhez rendelése

5.4.2.4

Tárgycsoport jellemzők

A "Mintatanterv tárgyai" felületeken csak tárgycsoport (és önálló mintatanterv sor) soron állva jelenik meg
a "Tárgycsoport jellemzők" tabfül, a tárgyakat tartalmazó sorokon nem.
A „Tárgycsoport jellemzők” tabfülön a tárgycsoportra vonatkozóan azt határozhatjuk meg, hogy a
tárgycsoport mikor tekinthető elvégzettnek. A feltételek egymással „ÉS” kapcsolatban vannak.
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Tárgycsoport jellemzők
Összes tárgy elvégzendő – tárgycsoportba közvetlenül bekötött tárgyakra vonatkozik, csak akkor teljesített
a csoport, ha minden közvetlenül bekötött tárgy teljesített. Ez a közvetlenül bekötött tárgyakkal azonos
szinten lévő belső tárgycsoportban lévő tárgyak teljesítettségével nincs összefüggésben, azokra nem
vonatkozik.
Elvégzendő kreditszám - amennyiben több szintű csoportokból áll a mintatanterv, rekurzívan nézzük, tehát
nem csak a közvetlenül bekötött tárgyakra vonatkoztatva. A csoport akkor teljesített, hogy ha a közvetlenül
bekötött + a hierarchia bármely szintjén megtalálható kredit értéket a hallgató teljesítette.
Tárgycsoport elvégzése kötelező – ez a felettes tárgycsoport szempontjából releváns információ, vagyis a
felettes tárgycsoport csak akkor nyilvánítható elvégzettnek, ha a hierarchiában alárendelt, „Tárgycsoport
elvégzése kötelező” beállítással rendelkező csoport az egyéb szempontok alapján teljesítettnek minősíthető.
Tárgycsoportból felvehető tárgyak max száma – adott féléven belül a tárgycsoportból a hallgató maximálisan
hány tárgyat vehet fel.
Elvégzendő tárgycsoportok száma – a tárgycsoportba közvetlenül bekötött sorok közül minimálisan ennyit
kell elvégezni, hogy a csoport teljesített legyen.
Kötelező tárgyak elvégzettek – a tárgycsoport csak akkor lehet teljesített, ha csoportba közvetlenül bekötött,
kötelező felvétel típussal jelölt tárgyak teljesítésre kerültek
Elvégzendő tárgyak száma – tárgycsoportba közvetlenül bekötött, minimálisan elvégzendő tárgyszám ahhoz,
hogy a csoport teljesített legyen.
Tárgycsoport jellemzőkre vonatkozó vizsgálat a hallgatói weben és a kliens programban az előrehaladásnál
érvényesül. Azok a tárgycsoportok, amelyek a megadott feltételeknek megfelelően teljesülnek, zöld színnel
kerülnek megjelenítésre.
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Előrehaladás vizsgálat – kliens program

Előrehaladás vizsgálat - HWEB
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A "Tárgycsoport jellemzők" fül megtalálható a "Tárgycsoportok (77800, 54000)" felületeken is,
"Mintatanterv tárgycsoport jellemzők" néven, ahol értékei szintén feltölthetőek, és mintatantervhez
rendeléskor,
illetve
a
"Tárgycsoportok"
felületen
történő
változtatáskor
a
TARGYCSOPORTSZINKRONMINTATANTERVEKBE paraméter értékének megfelelően a változásokat
követhetik a tárgycsoporthoz rendelt mintatanterveken belüli tárgycsoport jellemzők is. (A folyamat
egyirányú, tehát mintatanterv felőli változtatáskor a "Tárgycsoport" felületen nem történik változás.)

5.4.2.5

Önálló mintatanterv sor felvétele

A mintatantervbe tárgycsoportot nem csak a tárgycsoportok közül kiválasztva definiálhatunk, lehetőség van
önálló mintatanterv sorként is rögzíteni. A felvitelhez a „Hozzáad” gomb megnyomása után szövegesen
kitöltjük a név és kód mezőket, megadjuk a felvétel és követelmény típusokat. (Itt is használható a „Nincs
megadva” érték.) Mentés után az önálló mintatanterv sor hasonlóan viselkedik, mint a tárgycsoportok,
tárgyakat, tárgycsoportokat helyezhetünk a sor alá (ld. később, tárgycsoportok karbantartása), megadhatjuk
a kapcsolódó tárgycsoport jellemzőket. A különbség a két típus között, hogy az önálló mintatanterv sor csak
a mintatanterven belül jelenik meg, nem kerül a tárgycsoport táblába, és másik mintatantervhez kizárólag
másolással helyezhetjük, valamint tárgycsoportra vonatkozó meta feltételekben nem tudjuk felhasználni.

Önálló mintatanterv sor

5.4.2.6

Mintatanterv sorok karbantartása

A „Szerkeszt” gombra kattintással lehetőség van a mintatantervhez tartozó tárgyak mintatantervi adatainak
karbantartására, módosítására. A „Mentés” gombbal a változások bekerülnek a rendszerbe.
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A tárgyak törlésére is lehetőség van a mintatantervből. Ha egy hallgató felveszi a tárgyat az adott
mintatantervből, a program az indexsorában letárolja, hogy mely szak mely mintatanterve alapján került
felvételre. Ha törlünk egy mintatanterv sort, a program megőrzi az adatot a hallgató indexsorában, és a tárgy
törölhető a tantervből.
Mintatanterven belül a kiválasztott tárgy egyik tárgycsoportból a másik tárgycsoportba való áthelyezésre ad
lehetőséget az „Áthelyezés” gomb. A fenti listában kiválasztjuk a tárgyat vagy tárgyakat, amelyeket másik
csoportba szeretnénk tenni. Az „Áthelyezés” gomb megnyomására feljön a mintatanterv tárgycsoportjainak
listája. Itt kell kiválasztani azt a csoportot, amelybe át kívánjuk tenni a tárgyat. Az „OK” gomb
megnyomására a program minden tulajdonságával együtt a kiválasztott csoportba helyezi át a mintatanterv
sort.

Tárgy áthelyezése másik tárgycsoportba mintatatnerven belül
Azt, hogy egy tárgycsoport változását (a tárgycsoportból ki- vagy be kerül egy tárgy) kövesse-e a
mintatanterv tárgycsoportja, a TARGYCSOPORTSZINKRONMINTATANTERVEKBE paraméter állása
szabályozza. (I esetén követi a mintatanterv tárgycsoportja is a változást, N esetén nem.)
I érték esetén tehát, ha a „Szervezeti egység(28000)/Tárgycsoportok(54000)” vagy a „Tárgyak
kezelése(70400)/Tárgycsoportok(77800)” menüpontban a valamely tárgycsoportban szereplő tárgynak
változik valamely tulajdonsága, az öröklődik abba a mintatantervbe, melyben az adott tárgycsoport és benne
a tárgy szerepel. Ellenkező irányban nem történik változás, tehát ha a mintatanterv valamely
tárgycsoportjában egy tárgynál történik a tárgy jellemzőinek változása, akkor az nem hat vissza a
tárgycsoportokhoz.
Ehhez hasonlóan a MINTATANTERVBEORASZAMMASOLAS paraméter értéke szabályozza azt, hogy
ha a tárgynál „Szervezeti egység(28000)/Tárgyak(46800)” vagy Tárgyak kezelése(70400)/Tárgyak(70600)”
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menüpontban változik a tárgyhoz beállított óraszám, azt örökölje-e az a mintatanterv sor, amelyben a
változáskor már szerepelt a tárgy. Figyelem: A hallgatók indexsorában letárolásra kerül az óraszám is,
amelyet mintatantervből történő tárgyfelvételkor a program a mintatanterv sorból vesz ki! A tárgy
felvételkori állapotot tükrözi az indexsor, a későbbi változás nem érvényesül rá.
A mintatanterv sorok karbantartásánál, elsősorban csoportos műveleteknél fontos, hogy melyik irányból
szerkesztjük az adatokat. Ha a „Szervezeti egységek/Szakok/Szak mintatantervei/Mintatanterv
tárgyai(31200)” menüpont felől közelítjük meg a mintatanterv sorokat, itt egy mintatanterv különböző
tárgyainak adatait tudjuk egyben szerkeszteni. Ha arra van szükségünk, hogy egy adott tárgyhoz (amely
különböző mintatantervekben szerepel) tartozó mintatanterv sorokat szeretnénk egyben módosítani, akkor a
Tárgyak/Mintatantervek felületre lépjünk, itt válasszuk ki a fenti listában a tárgyhoz kapcsolódó mintatanterv
sorokat, és módosítsuk a kívánt adatokat. (Példa az utóbbira: a tárgy szerepel Mintatanterv1, Mintatanterv2
és Mintatanterv 3 mintatantervben, és mindegyik mintatantervben be akarjuk álltani a saját
tárgyjelentkezést.)

5.4.3 Mintatantervhez tartozó szabadon válaszható tárgyak definiálása
A szabadon választható tárgyakat háromféleképpen kezelhetjük az intézményen belül. Meg lehet adni
konkrét tárgyakat vagy tárgycsoportot a mintatanterven belül, mint mintatanterv sorokat, ahol a Felvétel
típusba a Szabadon választható típust rögzítjük. A második az egyéb szabadon választható tárgyak szűrő. A
harmadik típus nem kötődik szorosan a mintatantervhez, attól függetlenül lehet az intézmény beállításainak
megfelelően „minden intézményi tárgyakat” kiajánlani a hallgatók számára. Ez utóbbi esetben a hallgató a
mintatantervében nem szereplő tárgyak közül, beállítástól függően, vagy az intézmény bármely tárgyát
felveheti szabadon választhatóként, vagy azokat, ahol beállításra került valamely kurzusban az adott féléven
az egyéb maximális létszám.

5.4.4 Egyéb szabadon választható tárgyak (szűrő)
Mintatantervenként beállítható a szabadon választható tárgyak halmaza („Egyéb szabadon választható
tárgyak” fül). A szabadon választható tárgyak halmazának meghatározására az FDL szűrő segítségével van
lehetőség. A szűrés meghatározásával definiálhatja az intézmény a szabadon választható tárgyak halmazát.
A jelenleg hatályos szabályoknak megfelelően az ajánlott szűrő, hogy az intézményhez tartozó összes
tárgyból levesszük a szakos/szakirányos mintatantervben szereplő tárgyakat, így a hallgató azok kivételével
az intézmény összes tárgyát felveheti szabadon választott tárgyként.
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Szabadon választható tárgyak halmazának definiálása
A szűrő hozzárendeléshez, létrehozáshoz lépjünk az Egyéb szabadon választható tárgyak fülre,
szerkesszünk, majd a „Szűrés” gombra kattintsunk. A tárgy táblából kiindulva van lehetőségünk szűrést
létrehozni, és hozzárendelni azt a mintatantervhez.
A szűrés eredményét látjuk a felületen, illetve a hallgatók, a mintatanterv kiválasztása után a webes felületen
a rádiógombot az Egyéb szabadon választható tárgyak mellett beállítva szintén látják a szűrés
eredményeképpen megjelenő tárgyakat. A tárgyfelvétel ebben az esetben is mintatantervi tárgyfelvétel. A
felvétel típusa az EGYEBSZABADONVALASZTHATOTARGYAKFELVETELTIPUSA paraméterben
meghatározott értéknek megfelelő lesz. Ha egy tárgy szerepel más felvétel típusban mintatanterv sorként
(tehát közvetlenül, nem a szűrővel hozzárendelve a mintatantervhez), akkor mindig az az elsődleges, ahogy
a mintatanterv sorban szerepel. A hallgató, ha itt választja ki a tárgyat, akkor is a mintatanterv sor felvétel
típussal, követelménnyel és egyéb, a tárgy táblában megadottaktól eltérő adatokkal fogja felvenni.
Az, hogy a hallgató mikor lássa az Egyéb szabadon választható tárgyak rádiógombot, illetve az annak
megfelelő tárgyakat, attól függ, hogy az EGYEBSZABADONVALASZTHATOTARGYFELVETEL
paraméter hogy áll. A paraméter karosítható, a karosítás alapja a hallgató képzése. Vagyis ha a paramétert
az intézmény több karon különböző módon állítja be, akkor a paraméter azt nézi, hogy a hallgató képzése
mely karhoz tartozik. A paraméter értékei: 0,1,2,
0 - Egyéb szabadon választható tárgyfelvétel nem engedélyezett, 1 - Egyéb szabadon választható
tárgyfelvétel engedélyezett, 2 - Egyéb szabadon választható tárgy megtekinthető
Ezzel időszakosan is szabályozni lehet, hogy a hallgatók csak akkor lássák a szabadon választható tárgyakat,
amikor a paramétert 1 vagy 2- értékre állítjuk.
Ha egy azonos szűrőt több mintatantervhez is hozzá szeretnénk rendelni, erre az „Adminisztráció/Szűrés
mintatantervhez rendelése (4500)” felületen van lehetőség.
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Szűrés mintatantervhez rendelése

5.4.5 Mintatantervhez tartozó mérföldkövek
Minden egyes mintatantervhez külön tetszőleges számú mérföldkő meghatározására van lehetőség a
rendszerben. A mérföldkő az intézmény által meghatározott a mintatantervre épülő feltételrendszert jelenti,
melynek alapján tanulmányai során folyamatosan, illetve a tanulmányok végén ellenőrizhetjük a hallgató
előrehaladását. Mérföldköveket definiálhatunk akár félévenként. Az ellenőrzés történhet kreditek, tárgy,
tárgycsoport, és teljes mintatanterv alapján, amin belül szűkíthetünk pl. felvételtípus, félév, követelmény stb.
alapján.
Új mérföldkő létrehozásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra. Adjuk meg a mérföldkő nevét, a félévet,
amelyre vonatkozik, majd kattintsunk a „Mérföldkő módosítása” gombra. Ekkor egy metaszerkesztő felület
jelenik meg, ahol beállíthatjuk a mérföldkövet. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer elmenti az adatokat.
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Mintatantervhez mérföldkő felvitele
A rendelkezésre álló mintatanterv függvény arra vizsgál, hogy adott felvétel típussal a hallgatónak a
mintatantervében (mintatanterveiben) szereplő tárgyak közül mit kellett teljesítenie. A vizsgálat történhet
számosságra, kreditértékre, stb.
1. paraméter: mintatanterv kódja, kötelező paraméter
2. paraméter: követelménytípus (vizsga, szigorlat, stb. Általános érték: JEGY). Amennyiben azt
szeretnénk meghatározni, hogy teljesített tárgyakra vonatkozzon, akkor függvényként adjuk meg,
különben visszaadja az elégteleneket is ("JEGY>=2")
3. paraméter: ciklusok felsorolása, ezekre a ciklusokra vonatkozik a kiértékelés. A félév lehet a hallgató
első x db féléve, vagy abszolút félév. Kötelező paraméter.
4. paraméter: ciklustípus. Lehet aktív vagy abszolút félév. A két szó egyike kötelezően megadandó
paraméter.
5. paraméter: tárgyfelvétel típusa. Értéke lehet pl. kötelező, kötelezően választott, szabadon választott
stb. Ha nincs kitöltve, akkor minden felvétel típust visszaad a függvény.
Példa:
Átlag( Legjobb ( 5 , MintaTantervEredmenyek("mintatantervkod", "JEGY>=2", "1,2,3,4", "Abszolut",
"Szabadon valaszthato"))) >= 2.5
A példa jelentése: a mintatanterv kód nevű mintatantervben, a hallgató első 4 félévében (amelybe beleszámít
a passzív félév is), az elégtelentől eltérő (teljesített), szabadon választhatóként felvett tárgyai közül a legjobb
5 átlaga eléri a 2,5-öt.
Példa 2.
KreditOsszeg(MintaTantervEredmenyek("11", "JEGY>=2", "1,2,3,4", "Abszolut", "Kötelező")) >= 60
ÉS KreditOsszeg(MintaTantervEredmenyek("11", "JEGY>=2", "1,2,3,4", "Abszolut", "Szabadon
Választható")) >= 10 ÉS KreditOsszeg(MintaTantervEredmenyek("11", "JEGY>=2", "1,2,3,4", "Abszolut",
"Kötelezően Választott")) >= 10
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A példa jelentése: A 11 kódú mintatanterv tárgyai közül a kötelezően választott felvétel típussal az első 4
félévben a hallgató teljesített mm. 60, a szabadon választhatóak közül mm. 10 és a kötelezően választott
közül 10 kreditet.
További példák használható meta függvényekre:
LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam("angol", "felső", "C", False)
TargycsoportFelvettTargyakSzama("XY", _, True) >= 10
Jelentése: XY tárgycsoportból minden féléven 10 vagy több tárgyat vett fel.
A tárgycsoportos függvény mintatanterv- független lehet!
A visszatérési érték, hogy teljesült-e a függvény, és azon tárgyak felsorolása, melyek alapján a feltétel
teljesült (vagy teljesült volna). Tehát hamis kiértékelés esetén is azok a tárgyak kerülnek felsorolásra,
amelyeket a hallgató teljesített.
További lehetséges értékek
Minimum: legrosszabb jegy.
Maximum : legjobb jegy
Atlag: Szumma (Érdemjegy) / Darabszám
Osszeg: Szumma (Érdemjegy)
SulyozottAtlag : Szumma (Kredit * Érdemjegy) / Szumma (Kredit)
SulyozottOsszeg: Szumma (Kredit * Érdemjegy)
Szamossag (# operator): halmaz számossága (vagyis hány db a feltételeknek megfelelő tárgy)
A használható függvényekről bővebb leírás a Neptun.Net Meta dokumentációban található.
Mérföldkő kiértékelése a hallgatónál a „Hallgató/Hallgató képzései)/Féléves adatok/Mérföldkő
ellenőrzés(6800)” menüpontban történhet.
Csoportos lehetőség az ellenőrzésre pl. a „Képzések/Aktuális félévek/Aktuális féléven lévő
hallgatók(118300)” A „Mérföldkő ellenőrzés” gombbal van lehetőség.
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Mérföldkő kiértékelése

5.4.6 Mintatantervek másolása
A mintatantervek másolás funkció két felületen érhető el, és kétféle másolást tesz lehetővé. A Mintatanterv
felületeken egy az egyben van lehetőségünk másolni csoportosan is a mintatantervet annak minden
mintatantervsorával és a hierarchiával együtt, a Mintatantervmásolás menüpontokon pedig a mintatanterv
kijelölt tárgyait másolhatjuk. Mindkét esetben másolhatunk új vagy meglévő mintatantervbe.
A „Mintatantervek (33950, 270400, 270200, 33850)”, a „Szak mintatantervei (32650,150400, 246800,
31000)", a „Virtuális szak mintatantervei (33650, 29200, 33650, 29200)” és a „Szakirány mintatantervei
(33350, 149400, 16550, 262200, 17250, 32000)” a „Másolás új mintatantervbe” és „Másolás meglévő
mintatantervbe” gombokkal lehetőség van a fent kijelölt mintatantervek másolására, vagy új
mintatantervbe - mely estben az új mintatanterv kódja és neve megegyezik a másolt mintatantervével (M),
illetve ’másolat’ kiegészítéssel - vagy már létező mintatantervbe. Ez a funkció abban különbözik az alább
részletezett mintatantervmásolás funkciótól, hogy itt nem a kijelölt mintatanterv sorokat másolja a program,
hanem a teljes mintatantervet, annak minden sorával és a hierarchiával együtt, valamint a felületen csoportos
műveltre is lehetőség van.
A Mintatanterv másolás (33500, 33150, 33800, 78950, 152200, 27850, 248600, 28300, 9850, 190000,
29800) menüpontokon nem feltétlenül a teljesen mintatanterv, hanem a kiválasztott mintatantervsorok
másolására van lehetőség. A fenti kép felső részén megjelenő lista tartalmazza a kiválasztott mintatanterv
tárgyait. A felület alsó részén megjelennek az intézményhez tartozó mintatantervek. A „Másolás már létező
mintatantervbe” fület választva a fenti listában kijelölt tárgyakat másolhatjuk a lenti listában kijelölt
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mintatantervbe a „Másol” gombra kattintva. A másolás után a program tájékoztatja a felhasználót a másolás
sikerességéről.
Ennek menete tehát: válasszuk ki a „Shift”/a „Ctrl” billentyűk vagy a kijelölőnégyzetek segítségével a felső
részben levő tárgyakból azokat, amiket át szeretnénk másolni egy másik mintatantervbe, majd az alsó
felületen jelöljük ki azt a mintatantervet, amelyikbe a tárgyakat másolni szeretnénk.

Mintatanterv másolás felület
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Tárgyak másolása már létező mintatantervbe
Ezután nyomjuk meg a „Másol” gombot. Ezzel a tárgyakat bemásoltuk az általunk kiválasztott
mintatantervbe, melyről a program informál minket.
Az „Új mintatanterv létrehozása a kiválasztott tárgyakból” fülre lépve van lehetőség a fenti listában kijelölt
tárgyakból egy új mintatantervet létrehozni a lenti listában kijelölt helyre (szakhoz, szakirányhoz). A
kijelölés után itt is a „Másol” gombra kattintva van lehetőség az új mintatanterv létrehozására.
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Mintatanterv tárgyaiból új mintatanterv létrehozása
A másolás sikerességéről szintén tájékoztat minket a rendszer.
Fontos, hogy a másolás megőrzi a kijelölt mintaterv sorok hierarchiáját az új mintatantervben is, de ehhez
minden alárendelt sort is ki kell jelölni. Amelyik sor nem kerül kijelölésre, az nem kerül be cél
mintatantervbe.
Ezután, ha megkeressük azt a szakot, ahova az új mintatantervet létrehoztuk, akkor ezzel a névvel fog
szerepelni a létrehozott mintatanterv: (pl. xy mintatanterv másolat). A mintatantervet ezután itt a
„Szerkeszt” gombra kattintással karban lehet tartani, nevét meg lehet változtatni, stb.

5.4.7 Mintatanterv ellenőrzés
A "Mintatanterv tárgyai (33400, 32700, 33700, 15450, 151300, 16650, 27100, 247700, 17300, 27950,
32200, 31200, 29400) " menüpontokon található „Ellenőrzés” gombbal van lehetőségünk megvizsgálni,
hogy a beállított feltételek alapján teljesíthető-e a mintatanterv. A vizsgálat során a program minden
mintatanterv sorhoz teljesített indexsort szimulál, és a "Mintatantervjellemzők " valamint a "Tárgycsoport "
jellemzők tabulátorfülön beállított feltételek alapján értékeli ki a mintatanterv teljesíthetőségét.
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Mintatanterv jellemzők felületen megadott feltételek

Tárgycsoport jellemzők
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Az "Ellenőrzés " gomb megnyomásakor feljövő ablakban megjeleníti a program a mintatantervet: Zöld
színnel jelennek kiértékeléskor azok a mintatantervsorok, ahova a program teljesítést szimulál, zöld színnel
kerül megjelenítésre a tárgycsoport és a mintatanterv szintű sor, amennyiben a beállított feltételek alapján
teljesíthető, fekete színnel pedig azok a mintatanterv sorok, ahol nincsenek beállított feltételek, melyre
vizsgálhat a program. Piros színnel jelennek meg azok a sorok ahol a beállított feltételek valamelyike alapján
nem teljesíthető a tárgycsoport vagy a mintatanterv, ez esetben az "Információ " oszlopban kerül
megjelenítésre, hogy mely feltétel vagy feltételek nem teljesíthetőek. Több feltétel nem teljesülése esetén az
információ oszlop fölé húzva a kurzort, tooltipben jeleníti meg a program felsorolva a nem teljesülő
feltételeket.

Mintatanterv ellenőrzés

Több feltétel nem teljesülése esetén tooltipben megjelenő információk
A program megvizsgálja a "Mintatantervjellemzők " tabulátorfülön megadott "Összes kredit diplomához ",
"Szumma kötelező kredit ", "Szumma kötelezően választható kredit", "Szumma szabadon választható
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kredit ", a "Tárgycsoport jellemzők " tabulátorfülön megadott "Elvégzendő kreditszám", "Elvégzendő
tárgyak száma", "Tárgycsoport elvégzése kötelező ", "Elvégzendő tárgycsoportok száma", valamint a
tárgycsoport "Felvétel típusa" mező értékét, és ahol olyan értéket talál, amely a mintatantervbe bekötött
mintatantervsorok alapján nem teljesíthető, ott az Információ oszlopban tájékoztatja a felhasználót. Ennek
ellenkezőjére is lehetőség van vizsgálni a "Mintatanterv ellenőrzése" ablakban a "Nem teljesülésre"
rádiógomb kiválasztásával.

5.4.8 Tárgyhoz tartozó mintatantervek
Minden tárgynál a „Tárgyak”/ „Mintatantervek” felületen megjeleníti a program azokat a mintatantervi
sorokat, amelyekkel az adott tárgy a mintatantervben szerepel. Amennyiben valamely érték (pl. az előzetes
vagy végleges követelmény) eltérő a tárgytáblában lévő adatoktól, az adott mintatanterv sora pirosan jelenik
meg. Ezen a felületen az Alapadatok tabulátor fülön lehetőség van a mintatantervi sor szerkesztésére.

Mintatantervek, melyekben az adott tárgy szerepel

6 Tárgyhoz tartozó előfeltételek (egymásra épülés)
szerkesztése
A Neptun,Net programban megkülönböztetünk előzetes és végleges tárgyjelentkezési, valamint rangsoros
tárgyjelenezési időszakot. A követelmények közül az időszak típusának megfelelő követelmény fut le a
jelentkezés pillanatában, a rangsoros jelentkezés véglegesnek számít ebből a szempontból, illetve az
adminisztrátorok számára is lehetőséget biztosít a program mindkét időszak feltétel manuális ellenőrzésére.
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A két követelmény megegyezhet vagy eltérhet egymástól. Ha az intézmény használ több időszak és
követelménytípust, akkor lehetőség van egy enyhébb és egy szigorúbb feltétel megadására. Példa erre,
amikor egy tárgy egy másik tárgyra épül, és az előzetes jelentkezési időszak egybe esik az előző félév
vizsgaidőszakával, tehát a hallgatók egy része még nem tudta teljesíteni az előkövetelmény tárgyat.
Ekkor már az előzetes jelentkezési időszakban tudjuk biztosítani egy függvénnyel azt, hogy csak azok a
hallgatók vehessék fel a tárgyat, akik az előkövetelmény tárgyat vagy már teljesítették, vagy felvették (tehát
legalább esélyük van a teljesítésre). A végleges időszakban beállítjuk az előfeltételben szereplő tárgy
teljesítését, tehát ekkor már csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a tárgyat teljesítették. A félév indításakor
az adminisztrátor lefuttatja a végeleges követelményellenőrzést azokra a hallgatókra, akik még nem
teljesítették az előzetes időszakban a tárgyat (de felvették), és azoktól a hallgatóktól, akiknek nem sikerül a
vizsga, törlik. (Amennyiben az intézmény csak az egyik típusú időszakot kívánja használni, akkor az annak
megfelelő követelményt adják meg.)
Az ellenőrzést a következő paraméterek beállítása befolyásolja:
TARGYFELVETELKOVETELMENYELLENORZES- 0 - tárgyfelvételnél ellenőrződik a megfelelő
követelmény és utána pirossal jelennek majd meg a nem teljesített előkövetelményű tárgyak, de attól meg
engedi felvenni. 1 - a nem teljesített követelményű tárgyakat nem is engedi felvenni a rendszer. 2 - az adott
tárgy adminisztrációs szervezetére vonatkozó időszak típusának függvényében szabályozza, hogy az
előfeltétel sértés tilt vagy figyelmeztet. Előzetes tárgy/kurzusfelvételi időszak esetén csak figyelmeztetés,
rangsoros és végleges tárgy/kurzusfelvétel esetén nem engedi felvenni a tárgyat.
TARGYELOKOVETELMENYELLENORZES - Ellenőrizze-e az előkövetelményeket tárgyfelvételnél.
KOVETELMENYELLENORZES_ADOTTIDOPONTTOL - Tanulmányi időszakok (4450) felületen
történő végeleges ellenőrzéskor történjen-e dátum bekérés, amely dátum megadása esetében csak azokra a
hallgatókra történik ellenőrzés, akiknél az adott féléven, az adott dátumot követően történik indexsor törlés,
a többi, az időszakhoz kapcsolódó hallgatóra nem. I esetén történik dátum bekérés, N esetén nem.
A program a követelményeket meghatározott hierarchia szerint kezeli. A tárgyfelvételhez közvetlen
kapcsolódó követelmények megadására van lehetőség:
 tárgynál,
 mintatanterv tárgyánál,
 tárgyhoz tartozó kurzusnál.
A hallgató jelentkezésekor (vagy az adminisztrátor által történt jelentkeztetéskor, illetve
követelményellenőrzés kézi futtatásakor) a program megvizsgálja, hogy a mintatantervnél talál-e a megfelelő
típussal táblázatos vagy szöveges (meta) követelményt.
Ha igen, akkor annak alapján végzi az ellenőrzést. Ha nem, akkor tovább megy a tárgy táblára, és ha ott talál
a típusnak megfelelő követelményt, akkor az alapján ellenőriz. A hierarchiában tehát az első a
mintatantervnél megadott követelmény, és a két követelmény sosem adódik össze!
Általánosságban elmondható:
 ha az a szabály, hogy ha bármely hallgató felveszi a tárgyat ugyanaz a követelmény vonatkozik rá,
akkor a szabályt csak a tárgy szintjén adjuk meg,
 ha a több mintatantervben szerepel, de egy-két mintatanterv esetén eltér, akkor adjuk meg a tárgynál,
és annál az egy-két mintatantervnél a mintatanterv sorban,
 ha csak egy mintatantervre, vagy a szabadon választható tárgyakra nem vonatkozik feltétel, akkor
csak azokban a mintatanterv sorokban adjunk meg feltételt, ahová vonatkozik feltétel, a tárgynál a
feltételt hagyjuk üresen.
A hierarchiakezelés igaz a meta feltétellel beállított szöveges követelményekre és a táblázatos
követelményekre is. A meta és táblázatos követelmények egymással és kapcsolatban vannak. A hierarchia
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csak típuson belül (tehát táblázatoshoz képest a táblázatos, szöveges követelmény a szöveges
követelményhez képest) érvényesül.
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6.1.1 Tárgyhoz, mintatanterv sorhoz tartozó szöveges (meta)
követelmények
Tárgyhoz szöveges, meta követelmény beállítására a Tárgyak menüpontokban a Kiegészítő adatok tabulátor
fülön van lehetőség. Mintatanterv sorokhoz a Mintatanterv tárgyai menüpontokon, a Követelmények
tabulátor füleken van lehetőség meta feltételt rögzíteni. A szerkesztés menete a két felületen megegyezik,
csak abban különbözik, hogy mely tárgyjelentkezésekre hat.

Tárgynál található Elő és Végkövetelmény
A követelményszerkesztő megnyitásához válasszuk ki a tárgyat vagy tárgyakat, majd lépjünk át a
„Kiegészítő adatok” fülre és kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. Attól függően, hogy előkövetelményt vagy
végleges követelményt szeretnénk definiálni, kattintsunk a megfelelő „Szerkeszt” gombra. Ekkor
megjelenik a metaszerkesztő felület, amelyben függvények és meta kifejezések segítségével megadhatjuk a
tárgy felvételének feltételeit.
Függvényünket megadhatjuk tárgyeredményre, tárgycsoportra, tárgyfelvételre, kreditpontra, félévre, stb.
Néhány példa a követelmény szerkesztésre, teljes körűen azonban mindenképpen tekintsük át a Meta
dokumentációt a követelmények szerkesztése előtt:
A tárgy felvétele akkor lehetséges, ha a hallgató teljesítette a FOFPO07F8 tárgyat
TárgyTeljesítve("FOFPO07F8")
A tárgy felvétele akkor lehetséges, ha a hallgató teljesítette a FOFPO08D8 tárgyból elégséges vagy annál
nagyobb értékű jegy típusú bejegyzése van.
((TárgyEredmény("FOFPO08D8","jegy",_)>= 2))
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A tárgy felvétele akkor lehetséges, ha a hallgató teljesítette a FORAD02D6 és FOSZS08D9 és FOFPO10D9
tárgyakat.
TárgyTeljesítve("FORAD02D6") ÉS
TárgyTeljesítve("FOSZS08D9") ÉS
TárgyTeljesítve("FOFPO10D9")
A tárgy felvétele akkor lehetséges, ha a hallgatónak BTPSL101BA-K3 tárgyból elégséges vagy annál
nagyobb értékű jegy típusú bejegyzése van vagy BTPSL102BA-K3 tárgyat teljesítette.
((TárgyEredmény("BTPSL101BA-K3","jegy",_) >= 2) VAGY TárgyTeljesítve("BTPSL102BA-K3"))
A tárgy felvétele akkor lehetséges, ha a hallgató szervezeti egységének kódja FO. Ha a {/c…. c/ jelek közé
írunk egy figyelmeztető üzenetet, kommentet, akkor az a hallgatónak a tárgyfelvételkor megjelenik, így
ebből értesül a sikertelenség okáról.
{/c "Csak FOK-es hallgaók jelentkezhetnek! Ön tanulmányait a FOK-on végzi?" c/
(StudentTraining.InteriorOrganizationCode = "FO")}
A tárgy felvétele akkor lehetséges, ha a hallgató teljesítette a BTPS214BA-K3 tárgyat vagy felvette a
BTPS215BA-K3 tárgyat és teljesítette a BTPS215BA-K3 tárgyat vagy felvette a BTPS216BA-K3 tárgyat.
(TárgyTeljesítve("BTPS214BA-K3") VAGY Felvetel("BTPS214BA-K3")) AND
(TárgyTeljesítve("BTPS215BA-K3") VAGY Felvetel("BTPS215BA-K3"))
A tárgy felvétele akkor lehetséges, ha a hallgató képzési szintje Mesterképzés.
Training.TrainingLevel = "Mesterképzés (MA/MSc)"
Fontos kiemelni, hogy amikor tárgyfelvétel szám értékre vizsgálunk (TargycsoportFelvettTargyakSzama,
TargyFelvetelekSzama stb.), akkor a tárgyfelvételnél történt követelmény vizsgálat és az utólagos, az
indexsoron adminisztrátor általi futtatás eltérő eredményt fog adni, mert a tárgyfelvétel pillanatában az
aktuális indexsor még nem számít be a számolásba, de a felvételt követően igen.
A szöveges követelményekkel kapcsolatos bővebb leírás a Neptun.Net meta című dokumentációban
olvasható.

6.2 Tárgyhoz tartozó táblázatos követelmények táblázatos
rögzítése (egymásra épülés)
A tárgyak és mintatanterv sorok egymásra épülését beállíthatjuk tárgyanként táblázatos formában is. A
táblázatos követelmények ugyan azt a hierarchiát követik, mint a meta követelmények, de a meta
feltételekkel és kapcsolatban vannak. Tehát ha egy mintatanterv sorhoz tartozóan van táblázatos
követelmény, és a hallgató a mintatanterv szerint veszi fel a tárgyat, akkor a mintatantervnél beállított
követelmény vonatkozik rá a táblázatos feltételek közül, akkor is, ha a tárgynál is rögzítettünk feltételt.
Mintatantervi követelmény nem vonatkozik egyéb szabadon választható és minden intézményi tárgy felől
történő tárgyjelentkezésre. Ha a mintatanterv sorhoz nem tartozik táblázatos követelmény, de a tárgyhoz
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igen, akkor a tárgynál található vonatkozik a hallgatóra, akár mintatantervi, akár egyéb szabadon választható,
vagy minden intézményi tárgy felvétel történik.
A rögzítésre lehetőség van
Tárgyhoz tartozóan:
„Tárgyak kezelése/Tárgyak/Tárgyelőkövetlemény(49850)”,
„Szervezeti egységek/Tárgyak/Tárgyelőkövetelmény(50050)”
Mintatanterv sorhoz:
 „Szervezeti egységek/Szakok/Szak mintatantervei/Mintatanterv
tárgyai/Tárgyelőkövetelmény(50100)”
 „Szervezeti egységek/Szakirányok/Szakirány mintatantervei/Mintatanterv
tárgyai/Tárgyelőkövetelmény(52250)
 „Szervezeti egységek/Virtuálisszakok/Virtuális szak mintatantervei/Mintatanterv
tárgyai/Tárgyelőkövetelmény(52350)
 „Szervezeti egységek/Tárgyak/Mintatantervek/Tárgyelőkövetelmény(52450)
 „Tárgyak kezelése/Tárgyak/Mintatantervek/Tárgyelőkövetelmény(50250)”

Táblázatos követelmény

A felületen szabályokat rögzíthetünk. Az egyes szabályokon belül több: jelölőnégyzet is használható. Az,
hogy az adott időszakban, a tárgyjelentkezési feltételek közül az előzetes, vagy végleges feltétel fut le, az
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időszak határozza meg.
Hozzáadást követően egy szabályon belül összesen maximum 5 tárgyat adhatunk meg. A tárgyakra a
szabályok egymással és kapcsolatban vannak, vagyis ha pl. beállítom A és B tárgyat az első két sorban, akkor
a jelölőnégyzetben beállított feltéteknek mindkét tárgyra vonatkozóan teljesülnie kell.
A felvitt szabályok egymással VAGY kapcsolatban vannak, de definiálhatunk csoportokat (Csoport mező,
értéke egész szám), ez esetben a csoportok egymással és kapcsolatban vannak, tehát egy csoporton belül egy
szabálynak teljesülnie kell ahhoz, hogy teljesüljön a feltétel. Ha csak egy szabálynál is nincsen csoport, akkor
az a VAGY kapcsolatot képez a többi szabály csoporttal.
A jelölőnégyzetek és jelentésük:
Előzetes időszak teljesítés – A szabályban szereplő tárgyak mindegyikének teljesítettnek kell lennie, előzetes
időszakban fut le.
Végleges időszak teljesítés - A szabályban szereplő tárgyak mindegyikének teljesítettnek kell lennie,
végleges és rangsoros időszakban fut le.
Előzetes időszak felvétel – A szabályban szereplő tárgyaknak a felvétellel azonos féléven felvéve kell lennie,
előzetes időszakban fut le.
Végleges időszak felvétel - A szabályban szereplő tárgyaknak a felvétellel azonos féléven felvéve kell lennie,
végleges és rangsoros időszakban fut le.
Amennyiben ugyan azon időszak típusra (előzetes vagy végleges) beállítjuk a teljesítés és felvétel pipákat
is, a program ezt vagy kapcsolatnak tekinti, tehát azt nézi, hogy a követelmény tárgy/tárgyak teljesítettek
VAGY azonos féléven felvételre kerültek.
Előzetes párhuzamos feltétel - A feltételt mindig együtt kell beállítani vagy az Előzetes Teljesítés vagy a
Feltétel jelöléssel. A program úgy kezeli a párhuzamos feltételt, hogy a hallgatói webes felvételt megengedi
a hallgató számára, de ebben a beállításban a manuális (kliens irányból előzetes vagy végleges feltétel
ellenőrzés gombbal elvégzett) követelmény ellenőrzés külön válik a webes ellenőrzéstől, vagyis ezen
feltételek manuális futtatása esetén ellenőrzi az együttes feltételt, méghozzá a másik két (Teljesítés vagy
Felvétel) feltétellel együtt. Tehát beállítástól függően vagy teljesítve, vagy felvéve kell lennie az adott,
párhuzamos tárgynak a hallgatónál ahhoz, hogy a követelmény ellenőrzés igaz eredményt adjon. Így
valósítható meg az együttes tárgyfelvétel ellenőrzése is.
Végleges párhuzamos feltétel - A feltételt mindig együtt kell beállítani vagy az Végleges Teljesítés vagy a
Feltétel jelöléssel. A program úgy kezeli a párhuzamos feltételt, hogy a hallgatói webes felvételt megengedi
a hallgató számára,de ebben a beállításban a manuális (kliens irányból előzetes vagy végleges feltétel
ellenőrzés gombbal elvégzett) követelmény ellenőrzés külön válik a webes ellenőrzéstől, vagyis ezen
feltételek manuális futtatása esetén ellenőrzi az együttes feltételt, méghozzá a másik két (Teljesítés vagy
Felvétel) feltétellel együtt. Tehát beállítástól függően vagy teljesítve, vagy felvéve kell lennie az adott,
párhuzamos tárgynak a hallgatónál ahhoz, hogy a követelmény ellenőrzés igaz eredményt adjon. Így
valósítható meg az együttes tárgyfelvétel ellenőrzése is.
A vizsgákra vonatkozó feltételek elkülönülnek a tárgyra vonatkozó feltételektől. Csak teljesítést néz.
Előzetes vizsgajelentkezési feltétel - a hallgató vizsgajelentkezésének pillanatában vizsgálja, hogy a
követelmény tárgyat/tárgyakat teljesítette-e a hallgató, amennyiben nem, akkor a program megakadályozza
a vizsgajelentkezést
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Végleges vizsgajelentkezési feltétel – manuálisan futtatható, megjelöli a vizsgát felvett hallgatók közül, akire
nem igaz a feltétel.
A féléves indexsorok, valamint a tanulmányi időszakok menüponton megtalálhatóak a „Szigorú feltétel”
gombok, melyek futtatása időben általában eltér a tárgyjelentkezés időszakától. Az együttesen beállított
teljesítés és felvétel feltétek esetében vizsgálhatóak úgy az indexsorok, hogy a szabály módosítása nélkül a
program már csak a teljesítéseket ellenőrizze. Ez az ellenőrzés csak az ilyen, vegyesen beállított szabályokra
fut le, csak a felvétel feltételt nézve.
A táblázatos követelmény ellenőrzés figyelembe veszi beállított tárgyekvivalenciákat.

7 Mintatanterv egység

Azoknak a mintatanterv soroknak, amelyek csoportosítják az alárendelt elemeket, azaz az önálló (sem
tárgycsoporthoz, sem tárgyhoz nem kapcsolódó), és a tárgycsoporthoz kapcsolódó mintatanterv sorok
elnevezése egységesen Mintatanterv egység.
A Mintatanterv egységre vonatkozó fejlesztések intézményi használatát
MINTATANTERVEGYSEGELOKOVETELMENY paraméter szabályozza.

egységesen

a

A rendszerparaméter 1-es állása a következő funkciókra van hatással:

7.1 Mintatanterv
A „Mintatanterv tárgyai (33400, 32700, 33700, 15450, 151300, 16650, 27100, 247700, 17300, 27950,
27950, 32200, 31200, 29400)” felületeken a paraméter 1-es állásánál a „Mintatanterv egység jellemzők”
tabulátoron megjelenik egy új jelölőnégyzet: „Ismételhető”. A jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy ha a
hallgató elismeréssel teljesített egy mintatanterv egységet, akkor az adott mintatanterv egység alatt a
mintatantervben szereplő tárgyak (valamint azok ekvivalensei tárgyai) felvehetők-e. Igaz állás esetén
felvehetők, hamis állás esetén nem.

7.2 Mintatanterv egység elismerése
A „Speciális indexsorok (39000, 38950, 39050)” menüpontok felől a nem csak tárgy, hanem mintatanterv
egység rögzítésére is lehetőség van elismerésként. Az elismerés a „Mintatanterv egység” mezőben
rögzíthető. Az összerendelő gombra a hallgató mintatanterveihez kapcsolódó mintatanterv egységek közül
lehet választani. A program az összerendelés hatására feltölti a „Típus” mező értékét a „Mintatantervegység”
értékkel (nem felülírható, mert logika épül rá), a sor neve az „Eredeti tárgynév” mezőbe kerül. A „Kredit”
mezőt a mintatanterv sor kredit értékével tölti, a kredit érték felülírható, az átlagszámítás, oklevélmelléklet,
előmenetel abszolváltatás stb. az indexsorban rögzített értéket veszi figyelembe. Minden további adat
rögzítése ugyan úgy történik, és ugyan akkor kötelező, ahogy egy tárgy típusú elismerésnél, az intézményi
beállításoknak megfelelően. Amennyiben kötelező bejegyzést is rögzíteni az elismeréshez
(AKKREDITALTTARGYTELJESITETT paraméter 1,2 érték), itt is szükséges ahhoz, hogy teljesítettnek
vegye az indexsort a program, ehhez készült egy új követelmény típus: „Elismeréssel teljesített”, egy új
bejegyzést típus: „Elismert”, melyhez a „Teljesítve” típust javasoljuk értékként összerendelni. Olyan
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indexsorhoz, amelyhez mintatanterv egység tartozik, nem lehet már tárgyat kötni és fordítva. Az „Átkötés”
funkció sem elérhető ezeknél a soroknál, melyre a mentés előtt a program üzenetben figyelmeztet. A
mintatanterv egységhez tartozó speciális indexsor a tárgyhoz kapcsolódóhoz hasonlóan, félévzáráskor (félév
nélkül is) bekerül az archív indexsorok közé, így oklevél mellékletre is felkerülhet. Amennyiben egy
hallgatóhoz elismerésre kerül egy mintatanterv egység, amelynek a mintatantervben az „Ismételhető”
tulajdonsága hamis, a program a továbbiakban sem a hallgatói weben, sem a kliens programban nem enged
olyan tárgyat felvenni, amely tárgy a mintatantervben a sor alárendeltje vagy annak ekvivalense, mintha
maga a felvenni akart tárgy lenne teljesített. Ha egy olyan mintatanterv egységet rögzítenénk a hallgató
speciális indexsorába teljesítettként, amelynek „Ismételhető” tulajdonsága hamis, és van a hallgatónak olyan
indexsora, amely a tantervben a hierarchiában a mintatanterv sor alatt helyezkedik el (akár tárgyhoz, akár
mintatanterv egységhez tartozik), a program nem engedi rögzíteni a speciális indexsort. Amennyiben az
„Ismételhető” tulajdonság igaz, akkor ilyen korlátozás nincs, tehát olyan az egységen belül is felvehető tárgy
vagy mintatantervi egység, amely felettes mintatantervi egységet már teljesítettek a hallgató képzésén
elismertként. Az átlagszámítási algoritmusaban lehet a mintatanterv ismételhető tulajdonságára és a speciális
indexsor típusra is hivatkozni, így javasoljuk végiggondolni, hogy ilyen esetben hogyan számolja a
krediteket és az átlagokat az intézmény. A MINTATANTERVEGYSEGELOKOVETELMENY paraméter
0 állása esetén a „Mintatanterv egység” mező mellett az összerendelő gomb inaktív. A fejlesztés kapcsán
bővülnek a „Speciális indexsor hallgató képzéséhez”, és a „Speciális indexsor hallgató képzéshez, indexsor
bejegyzéssel” importok is az új mezővel és logikákkal.

7.3 Előmenetel, abszolváltatás kiértékelés
Az „Előmenetel, abszolváltatás” logikája a MINTATANTERVEGYSEGELOKOVETELMENY paraméter
1-es állása esetében úgy módosul, hogy a mintatanterv egységhez tartozó elismerések esetében a
mintatanterv sort is indexsorral teljesíti, ha megegyezik a mintatantervben megadott kredit és a speciális
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indexsor kredit értéke, vagy az indexsor kreditértéke meghaladja a mintatanterv sor kreditértékét. Mivel a
kreditértéket az indexsorban megadott kreditértékkel veszi figyelembe a program, ha kevesebb kredittel
ismertük el a mintatanterv egységet, mint ami a mintatantervbéli kreditértéke, a mintatanterv egységhez
kapcsolódó mintatanterv sor nem lesz teljesített automatikusan, ez csak akkor nem akadályozza a hallgató
előmenetelét, ha a mintatanterv egység ismételhető, mert így van/volt lehetősége a csoporton belül további
krediteket szerezni. A több elágazásban felépített mintatantervek miatt a mintatanterv egységre mutató
indexsorok is átköthetőek másik mintatanterv sor alá. A kreditek számításánál a program figyelembe veszi,
hogy egy adott mintatantervben ismételhető-e a mintatanterv egység, és a felsőbb szinteken ennek
megfelelően, a tantervben a mintatanterv egység alárendeltjéhez tartozó indexsorok kreditértékét elszámolja
(igaz állás esetén), vagy nem. (Bár alapvetően a program a módosított tárgyjelentkezési eljárásban figyeli,
hogy az utóbbi eset ne állhasson elő, de pl. a paraméter átmeneti kikapcsolásával állhat elő ilyen helyzet.) A
MINTATANTERVEGYSEGELOKOVETELMENY 0 paraméter érték esetén a korábbi kiértékelés fut le, a
mintatanterv egységhez kapcsolódó indexsorokat nem veszi figyelembe a program. („Előmenetel,
abszolváltatás (73350)” menüpont.)

7.4 Előfeltétel kezelés
A táblázatos előfeltételek rögzítésére szolgáló „Tárgyelőkövetelmény (50450 ,73850, 3350, 52250, 50100,
52450,
50050,
50300,
52350,
50250,
49850)”
felületeken
a
MINTATANTERVEGYSEGELOKOVETELMENY paraméter 1 állása esetén a felület középső részén
láthatóvá válik a „Mintatanterv egység” panel, és a hozzá kapcsolódó „MT egység választás” gomb. (A
program nem egy mezőben jeleníti meg a mintatanterv egység nevét és kódját, hanem a könnyebb kezelés
érdekében oszlopszerkesztéssel beállítható sorban, hogy kitehető legyen, mely modul, mely mintatantervéről
van szó, hiszen a tárgyak kódjával ellentétben nem egyedi a kód információ sem. A megjelenítéstől
függetlenül csak egy sor választható ki egy követelmény szabályon belül.) Egy szabályon belül vagy tárgy
típusú feltételt rögzíthetünk, vagy mintatanterv egységre vonatkozót, ha az egyik típusú összerendelés
megtörtént, a másik mellett a gomb/gombok inaktívvá válnak. Mintatanterv egység kiválasztása esetén csak
„Előzetes időszak teljesítés”, illetve „Végleges időszak teljesítés” feltétel állítható be, a többi jelölőnégyzet
inaktív a szabályon belül. Az esetleges „ÉS” kapcsolatok másik tárggyal/tárgyakkal, vagy másik
mintatanterv egységekkel a szabályok csoportjaival állítható be (ld. oktatásszervezés dokumentáció). Mivel
az adott mintatantervre vonatkozó előfeltétel mintatanterv sorhoz kapcsolódik, az csak egy modulon belül,
egy mintatantervre értelmezhető. Ha egy-egy mintatatantervi egység több változata több mintatantervben
megtalálható, minden szabályt vagy kapcsolattal rögzíteni kell, mert jelenleg még nincs a mintatanterv sorok
között ekvivalencia szabály rögzítési lehetőség. A mintatanterv egység lehet előfeltétele tárgynak vagy
mintatanterv sornak, amely tartozhat tárgyhoz, de lehet mintatanterv egység is. Mintatanterv egységnek is
lehet innentől előfeltétele másik tárgy is. A fejlesztés kapcsán új importokkal bővül a „Tárgyelőkövetelmény
(50450)” felület: „Tárgyhoz mintatanterv egység előkövetelmény…”, „Mintatanterv tárgyához mintatanterv
egység előkövetelmény…”, „Mintattanterv egységhez tárgy előkövetelmény…”, „Mintatanterv egységhez
mintatanterv egység előkövetelmény…”.

7.5 Előfeltétel szabályok működése
Készült egy felületre ki nem vezetett, de lekérdezéssel elérhető új tábla, amely a „Hallgató képzése” tábla
felől érhető el, „Hallgató képzés_mintatanterv sor” néven. A táblát minden éjszaka frissíti egy eljárás a
MINTATANTERVEGYSEGELOKOVETELMENY paraméter 1-es állása esetén, illetve egy-egy hallgató
képzésre futtatható a „MT.Egység Telj.szám” gomb segítségével a hallgató képzéseket megjelenítő menüpontokon
(Hallgató képzései (6000, 32750, 32900) Képzések/Hallgatók(120100, 204500)) .
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A táblát ugyan az a logika tölti fel, mint ami lefut az előmenetel, abszolváltatás dokumentum készítésekor,
a hallgató képzéséhez kapcsolódó minden mintatanterv minden mintatanterv egysége kiértékelésre kerül, és
három értékkel letárolásra kerül az eredmény a „Típus” mezőben. A mező értékei lehetnek: „Teljesítve” –
ez az érték akkor kerül beállításra, amikor az előmenetel abszolváltatás dokumentumban „zöld” lenne az
adott mintatanterv egység, tehát a Mintatanterv egység jellemzőkben beállított feltételeket a hallgató
teljesítette, nem mintatanterv sor elismerésével. „Elismeréssel teljesítve”- akkor kerül feltöltésre ez az érték,
ha a hallgató képzéséhez tartozik olyan speciális indexsor, amellyel a mintatanterv sort teljesítette, ez esetben
minden, a mintatantervi hierarchiában az elismert mintatanterv egység alatt elhelyezkedő mintatanterv
egység is megkapja ez a jelölést. A harmadik érték a „Nem teljesítve”, ez esetben nem teljesülnek a
mintatanterv egység feltételei. A program ezt a táblázatot használja fel, amikor ellenőrizi az előfeltételeket,
a következő szerint: Amennyiben tárgynak vagy mintatanterv sornak van olyan feltétele, amely mintatanterv
egységre mutat, a program megnézi, van-e a hallgató képzéséhez kapcsolódóan kiértékelt sora az adott
mintataterv sornak, ha van, akkor ellenőrizi, hogy az értéke nem „Nem teljesítve”, és ha a másik két érték
valamelyike szerepel, akkor a feltételt teljesítettnek tekinti. Szintén változás, hogy már lehet rögzíteni
előfeltételt mintatanterv egységhez is. Ha mintatanterv egységhez rögzítünk előfeltételt, akkor a tantervben
a mintatanterv egység alá bekötött tárgyakra vonatkozóan értékelődik ki a beállított előkövetelmény,
tárgyfelvételkor vagy utólagos vizsgálatkor. Az előkövetelmény kiértékelés módosul mind a hallgatói webről
indított tárgyjelentkezés esetén, mind a kliensből történő bármely feltétel vizsgálatnál.

•Felületre ki nem vezetett
tábla
•Lekérdezhető

Éjszakánként futó
eljárás
•MINTATANTERVEGYSEGELOKOVETELMENY
paraméter 1 értéke
esetén fut le

•Az Előmenetel
abszolváltatás logikája
alapján történik a
kiértékelés

Hallgató
képzés_mintatanterv
sor

Kiértékeli a
mintatanterv egységek
teljesítettségét

Feltölti a kiértékelés
alapján a táblát
•Teljesítve
•Elismeréssel teljesítve
•Nem teljesítve
•A tábla értékeire épül a
feltétellenőrzés

8 Általános előfeltétel szerkesztés
A rendszerben definiálhatunk olyan feltéteket, melyek általánosan értendőek. Ezek olyan feltételek, mely
adott képzésre, adott szervezeti egység képzéseire, vagy adott időszakra általánosságban igazak. Ezek a
feltételek mindig adott típusra vonatkoznak (vizsga-, tárgy-, kurzus- jelentkezés, stb.). Azt, hogy a
feltételeknek milyen bejövő paraméterei vannak, mindig a feltétel határozza meg. Tehát pl. egy
kurzusjelentkezési feltételnél tudok hivatkozni olyan adatokra, amelynek bejövő adata az éppen felvétel alatt
álló kurzus, az ahhoz kapcsolód tárgy, hallgató képzése, tehát például tudok megadni feltételt a kurzus
típusra. A példában szereplő kurzustípust azonban nem adhatom meg tárgyjelentkezési feltételként, mert ott
a tárgy a bejövő paraméter, az alárendelt kurzus szint már nem. Hogy a bejövő paramétereknek megfelelően
hivatkozni tudjunk a konkrét forrás objektumra, a függvények paraméter értékeinél helyettesítő változókat
alkalmazhatunk (pl. Subject.code – arra a tárgyra utal vissza, amelyről az adott műveletet indítottuk, Term –
az a félév, amelyről a műveletet indítottuk).
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Fontos kiemelni, hogy az időszakoknál megadott feltételek bejövő paramétere csak a hallgató, a hallgató
képzése, valamint az időszak és a hallgatóra vonatkozó pénzügyi tartozások, így itt csak az ezekre vonatkozó
és hozzájuk kapcsolódó függvényeket, gyűjteményeket lehet alkalmazni, az időszak típusa ezt nem
befolyásolja. (Pl. kurzusjelenezési időszak időszaktípusánál nem adhatunk meg olyan függvényt, melynek
bejövő paramétere a kurzus, azt csak a szervezeti egységhez, képzéshez, kurzushoz rendelt
kurzusjelentkezési feltételeknél használhatjuk.) A pénzügyes függvények mindenhol használhatóak, az
ismétlő vizsgákat szabályzó függvények kivételével, amelynek bemenő paramétere a vizsga.
A végleges tárgyjelentkezést szabályzó időszakokba mindig beleértendő a rangsoros tárgyjelentkezés, a
kurzusfeltétel pedig a szimpla Kurzusjelentkezési időszakra, és a Rangsoros kurzusjelentkezési időszakra is
mindig vonatkozik.
Az általános tárgyjelentkezési feltételekre is igaz, hogy a TARGYELOKOVETELMENYELLENORZES és
a TARGYFELVETELKOVETELMENYELLENORZES paraméter beállítása befolyásolja a működésüket.
(Ld. tárgykövetelmények)
A vizsgajelentkezési feltételeknél az előzetes és végleges feltétel nem az időszak alapján különül el (egy
típusú vizsgajelentkezési időszakot kezelünk), hanem úgy működik, hogy az előzetes felvétel mindig a
jelentkezés pillanatában fut le, és nem teljesülés esetén megakadályozza a jelentkezést, a végleges pedig
manuálisan, oktató vagy adminisztrátor által futtatható, közvetlen következménye nincs, csak megjelöli
illetve visszajelző üzenetben felsorolja a követelményt nem teljesítő hallgatói vizsgajelentkezéseket.
Az alábbi pontokban felsorolt, általános feltételek mindig összeadódnak, tehát a megfelelő feltételek ÉS
kapcsolatban vannak. Tehát a szervezet és képzés szintű kurzusjelentkezési feltétel, valamint a kurzusnál
beállított feltétel összeadódik, ugyan ez igaz időszakonként a tárgyjelentkezési feltételekre, figyelembe véve
a mintatanterv sornál és tárgynál beállítható hierarchiát, valamint a vizsgajelentkezési feltételekre is.
(Tárgyjelentkezési feltételek esetén, az időszaknak megfelelő követelmények közül, amennyiben a
tárgyfelvétel mintatantervi tárgyfelvétel, akkora mintatantervnél beállított követelmény vonatkozik a
hallgatóra, egyébként pedig a tárgynál megadott, a kettő sosem adódik össze. Ez típuson belül igaz, tehát a
szöveges – meta – követelmény a szöveges követelményeken belül kezel hierarchiát, a táblázatos
követelmény a táblázatos követelményen belül.)

8.1 Szervezeti egység szinten beállítható feltételek
A szervezeti egységekhez beállíthatunk tárgy-, kurzus- és vizsgajelentkezési feltételeket. A szervezeti
egységhez
való
kapcsolódást
a
következő
paraméter
beállítása
szabályozza,
SZERVEZET_METAFELTETEL_SZABALY, az alábbiak szerint:
A paraméterrel szabályozhatjuk, hogy a szervezet szinten beállított tárgy kurzus- és vizsgajelentkezési
feltételek esetében a hallgató képzése, a hallgató képzésének szervezeti egysége, vagy a tárgyhoz rendelt
adminisztrációs szervezet alapján fusson le a hallgatóra vonatkozóan a szervezeti egységnél beállított
metafeltétel. 0 állás esetén nem fut le a szervezet szinten beállított metafeltétel, 1-es állás esetén a képzés
szervezeti egységénél található szervezetnél beállított metafeltétel fut le a hallgató jelentkezésekor, 2-es állás
esetén a hallgató képzésénél található szervezeti egységnél beállított metafeltétel fut le a hallgató
jelentkezésekor, 3-as állás esetén pedig az éppen felvenni kívánt tárgy adminisztratív szervezetére beállított
feltétel fut le.
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Szervezeti egységeknél beállítható feltételek
Szerkesztést követően az adott típusú követelmény mellett a „Szerkeszt” gombra kattintva állítható be a
vonatkozó feltétel.
A felhasználható függvényekről bővebb leírást a Neptun.Net meta című dokumentációban olvashatunk.

8.2 Képzéshez tartozó elő követelmények szerkesztése
Általánosságban az adott képzésre is fogalmazhatunk meg előzetes és végleges tárgykövetelményeket,
valamint kurzus és vizsgajelentkezési követelményeket. Ezeket a „Képzések” menüponton, az Alapadatok
tabulátor fülön, az Előzetes- és Végleges tárgyfeltétel, valamint a Kurzusfelvétel mezőkben tudjuk rögzíteni.
A vizsgára vonatkozó feltételeket a Képzésspecifikus adatok Előzetes és Végleges vizsgajelentkezési
mezőkben adhatjuk meg. Ide is olyan általános szabályokat célszerű rögzíteni, ami a képzésen minden
tárgyra, vagy egy valami alapján meghatározott típusra (tárgyak valamely tulajdonsága alapján, tárgycsoport
alapján, stb.) definiálhatóak, vagy nem teljesülésük esetén minden tárgy, vizsga, kurzus felvételét tiltják (pl.
pénzügyi függvények).
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Képzés előzetes és végeleges tárgyfelvételi, és kurzus követelmény beállítás
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Képzésre vonatkozó vizsgajelentkezési feltételek

8.2.1 Képzésnél vizsga jelentkezési határidő beállítása
„Képzések” menüpontokban a „Képzésspecifikus adatok” tabfülön 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.
PL.
JelentkezésiHatáridő( ahol a Típus = "MUNKANAP" , ahol a nap = 1 , ahol az óra = 12 , ahol a perc = 0)
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Vizsgajelentkezési határidő meghatározása

8.3 Vizsgajelentkezési feltételek beállítása tárgynál
A „Tárgyak” menüpontokon a Vizsgajelentkezési előfeltétel tabulátor fülön a tárgy minden vizsgájára
vonatkozó általános jelentkezési feltételt/feltételeket lehet beállítani vizsgaalkalomtól, félévtől, kurzustól
függetlenül.
Vagyis nem szükséges a tárgy minden kurzusánál, vagy a kurzus minden vizsgájánál beállítani a feltételeket,
ha a tárgynál beállításra kerül, az a tárgy minden vizsgájára vonatkozik.
A jelentkezési feltétel ugyanúgy működik, mint a képzésen vagy a vizsgánál megadott jelentkezési feltétel,
tehát az előzetes feltétel a vizsgajelentkezés pillanatában lefut, a végleges feltétel pedig az oktató vagy az
adminisztrátor által futtatható a weben vagy a kliens programban. A feltétel összeadódik a képzés és a vizsga
felületeken megadott feltételekkel. Minden, a tárgy kurzusáról történt féléves vizsgajelentkezésnél
lefut/lefuttatható.
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Általános vizsgajelentkezési feltételek beállítása tárgyhoz

8.3.1 Vizsgajelentkezési feltételek beállítása adott vizsgáknál
Bár ez a funkció nem szerves része az általános feltételeknek, a vizsgák említése miatt ide kívánkozik.
Amennyiben olyan feltételt akarunk meghatározni, amely csak egy adott vagy néhány vizsgára vonatkozik,
és nem a képzéshez, vagy a tárgyhoz tartozó összes vizsgaalkalomra, akkor azt megadhatjuk az egyes
vizsgáknál is, mind elő-, mind végleges követelményként.
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Vizsga előjelentkezési feltétele

9 Időszakok kezelése
9.1 Tanulmányi időszakok
Időszakokat a programban alapvetően két helyen állíthatunk be. Egyrészt vonatkozhat képzésre, másrészt
vonatkozhat adminisztrációs szervezetre (tárgy és kurzus jelentkezés), valamint lehet mindettől független, a
Minden intézményi tárgy típus esetében. Az utóbbi kettő az „Adminisztráció/Tanulmányi időszakok(4450)”
menüponton állítható be és tartható karban. A Tanulmányi időszakok felületen minden időszak egyben
jelenik meg, a képzésekre vonatkozóak is, ezen a felületen van lehetőség a csoportos módosításra,
karbantartásra, képzéstől függetlenül. A Regisztrációs adatok tabulátorfület csak azokban az
intézményekben töltjük, ahol rangsoros, illetve adminisztrációs szervezethez rendelt időszakot használnak.
A Vizsgahirdetési időszakot külön menüponton kezeljük a programban, mely az Adminisztráció és a
Szervezeti egységek felől elérhető, mert itt nincs képzés kapcsolat, az időszak szervezeti egységhez
kapcsolódik, eltérő beállítási lehetőségekkel.
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Tanulmányi időszakok

9.2 Általánosan kitöltendő és kitölthető adatok
Időszak neve nem kötelezően kitöltendő mező, azonban a hallgató a weben ezt a megnevezést látja az
időszakoknál.
Az időszak típusa kötelező adat a Típus mezőben a legördülő listából kell kiválasztani. Alapvetően a típus
határozza meg az időszakot, vagyis hogy abban az időszakban mire van lehetősége a hallgatónak a web-es
felületen.
Az időszak típusai lehetnek: Regisztrációs időszak, Előzetes tárgyjelentkezési időszak, Végleges
tárgyjelentkezési időszak, Kurzus jelentkezési időszak, Vizsgajelentkezési időszak stb.
Félév szintén kötelező adat, a félévnél azt az időszakot kell kiválasztani, melyre szeretnénk pl. a regisztrációt,
a tárgy- és kurzus jelentkezést engedélyezni.
Az Érvényesség kezdete és Érvényesség vége kötelezően kitöltendő mezők, ezen intervallum között tud a
hallgató a regisztrálni, tárgyra és kurzusra jelentkezni stb.
Előfeltétel mezőben az időszakhoz feltételt szabhatunk, a „Szerkeszt” gombra kattintva megnyíló meta
szerkesztő segítségével.
Fontos, hogy ezen a menüponton csak általános feltételeket adhatunk meg. A program itt visszatérő
paraméter értékként a hallgató, a hallgató képzései, a képzésének féléves adataival kapcsolatos változókkal
tud dolgozni, de nem adhatunk meg olyan feltételt, aminek például tárgy, vizsga, indexsor, stb. a bejövő
paraméter adata, például itt nem köthetünk ki olyan feltételt, ahol a tárgy (subject) kurzus, vagy vizsga adatot
használjuk változóként, ezek a feltételek tárgy vagy vizsgajelentkezési feltételként határozhatóak meg, ld.
később.
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Hallgató csoport panelban a „Hallgató csoportot hozzáad” gomb segítségével a „Saját adatok / Saját
egyéncsoportok (400)” menüpontban található egyéncsoportokat rendelhetjük az időszakhoz. Ebben az
esetben csak a csoport tagjaira érvényesülnek az időszak beállításai, illetve maga az időszak. (Beállíthatunk
dinamikus egyéncsoportot is. Ez akkor szükséges, ha az előfeltételben, meta feltételt nem tudunk megadni,
de szűréssel már kialakítható a csoport,)
Fontos, hogy amennyiben a hallgatóra nem teljesülnek az időszak feltételei, vagy nem tagja az időszakhoz
rendelt hallgatócsoportnak, akkor a program úgy tekinti, hogy a hallgatóra vonatkozóan nincs ilyen időszak,
és a visszajelző üzenetekben arról tájékoztatja a hallgatót, hogy nincs időszaka.
A felületen lehetőség van a képzéshez rendelt időszakok másolására. A fenti listában jelöljük ki a másolandó
időszakot vagy időszakokat, majd a „Másolás” gombra a feljövő képzések közül választhat a felhasználó,
hogy melyik képzésekhez kívánja lemásolni az időszakot. Minden adatot másol a program, amely az eredeti
időszakhoz beállításra került. Ha a felső listában több időszakot jelölünk ki, mindet átmásolja a kiválasztott
képzésekhez.
Egy - egy képzéshez, azonos félévre, több azonos típusú időszak is definiálható, de egyéncsoporttal vagy
meta feltétellel el kell különíteni! (Pl. csak az elsős hallgatók regisztrációs időszaka – csak a felsőbb évesek
regisztrációs időszaka, például időben elkülönülten.)
Az „Előzetes és Végleges követelmény ellenőrzés” gombokkal a felső listában kijelölt tárgyjelentkezési
időszakra vonatkozó indexsorokon, a tárgynál, képzésen, szervezetnél, stb. beállított előzetes vagy végleges
feltételeket ellenőrzi a program, beleértve a meta és táblázatos követelményekben megadott feltételeket. Az
ellenőrzést követően a program visszajelez a feltétel sértésekről egy üzenetben, és megjelöli az
indexsorokban a feltétel sértéseket.
A „Szigorú feltétel” gomb a táblázatos követelmény ellenőrzésre vonatkozik. Ha ott egy tárgyra vonatkozóan
a teljesítés vagy felvétel volt beállítva a végleges követelménynél, a program a Szigorú feltétel ellenőrzésnél
a feltétel megváltoztatása nélkül, már úgy fut le, mintha csak a teljesítés lenne beállítva. (Pl. félév végi
ellenőrzés.)
A követelmények ellenőrzését követően, az indexsorba visszaírt érték alapján a „Jelentkezések törlése”
gombbal, szintén a kijelölt időszakban történt tárgyjelentkezésekre vonatkozóan, megtörténhet az
indexsorokról (és a kapcsolódó kurzusokról) való lejelentkeztetés. A folyamat nem vonatkozik az ügyintéző
által, elismertként rögzített indexsorokra. A felületen
A felületen található „Jóváhagyás rendezése” gombbal az adott időszakban jóváhagyásos kurzusra történt
„Döntésre vár” státuszú jelentkezések törlésére van lehetőség, tehát, amelyekről nem született oktatói döntés
az időszakban. A gomb megnyomásával a hallgatókat jelentkezteti a program a státusz megtartásával, azaz
ez nem számít elutasított jelentkezésnek, és a várólisták létszámát nullára csökkenti.

9.3 Minden intézményi tárgy felvételi időszak
A Minden intézmény tárgy típusú időszak esetében, adott félévre állíthatunk be úgy időszakot, hogy az
intézmény minden hallgatója ebben az időszakban tud a teljes, adott félévre meghirdetet tárgy kínálatból
szabadon választható tárgyat felvenni.
Az időszakot az „Adminisztráció/Tanulmányi időszakok (4450)” felületen adhatjuk meg, ebben az esetben
a teljes intézményre vonatkozik, illetve a „Képzések/Képzés időszakai (161500)” vagy „Szervezeti
egységek/Képzések/Képzés időszakai (252200)” menüpontokon adható meg, ilyenkor az adott képzés
hallgatóira vonatkozóan. Működése: amennyiben a program adott félévre vonatkozóan talál olyan időszakot,
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amelyhez nincs képzés rendelve, és a típusa „Minden intézményi tárgy felvételi időszak”, akkor az intézmény
összes hallgatója a „Minden egyéb intézményi tárgy” rádiógombot választva, a
MINDENINTEZMENYITARGYFELVEHETOWEB paraméter 1-es és 2-es állása esetében, csak az
időszaknál megadott időintervallumban veheti fel a tárgyakat. Amennyiben képzés szinten kerül beállításra
a Minden intézményi tárgy felvételi időszak, akkor az adott képzés hallgatói csak ebben az időszakban
vehetnek fel tárgyat a minden egyéb intézményi tárgy listából. Amennyiben az adott hallgatóra vonatkozóan,
tehát akár intézményi, akár képzés szinten vonatkozik „Minden intézményi tárgy felvételi időszak”, akkor a
„normál” jelentkezési időszakban, tehát előzetes vagy végleges jelentkezési időszakban nem vehet fel tárgyat
a minden egyéb intézményi tárgy listából, amennyiben az időszak adott időpontban nincs átfedésben a
„Minden intézményi tárgy felvételi időszak” típusú időszakkal. A Minden intézmény tárgy felvételi
időszakot egyedül a tárgyhoz kapcsolódó saját tárgyjelentkezési időszak bírálja felül, ha ilyen időszak kerül
megadásra a tárgyhoz, a többi időszakhoz hasonlóan a Minden intézmény tárgy felvételi időszak sem
vonatkozik az adott tárgyra. Ha sem intézményi szinten, sem adott képzéshez nem adunk meg Minden
intézményi tárgy jelentkezési időszak típusú időszakot, akkor a program az adott képzésen vagy
adminisztrációs szervezethez megadott időszak alapján szabályozza a minden intézményi tárgy listából való
jelentkezést. A Minden intézményi tárgy felvételi időszak típusú időszakhoz külön kurzusjelentkezési
időszak megadása nem szükséges, ebben az esetben a program egyben kezeli a tárgy és kurzusjelentkezést,
az időszak félévére meghirdetett kurzusok vehetőek fel. Az időszakban a különböző szinteken (tárgy, képzés,
szervezet) megadott, végleges tárgyjelentkezési feltétel fut le, illetve definiálhatunk hozzá az időszakhoz
tartozó feltételeket is. Az új időszak típus a mintatantervi, valamint az egyéb szabadon választható tárgyak
felvételét nem szabályozza, az a további tárgyjelentkezés típusok alapján működik.

Minden intézményi tárgy felvételi időszak
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9.3.1 Minden intézményi tárgyfelvétel – karra kiajánlott kurzusok
A MINDENINTEZMENYITARGYFELVEHETOWEB új, 5 értéke esetén a hallgatói weben a
"Tárgyak/Tárgyfelvétel" felületen a "Minden további intézményi tárgy" lehetőséget választva felvételi
lehetőség nélkül listázódnak a félév olyan tárgyai, amelyeknek van olyan kurzusa, ahol az intézmény limit
ki van töltve, és a kurzusnál a hallgató képzésének kara a kurzust befogadta. A paraméter 6 értéke esetén
minden olyan intézményi tárgy listázódik és felvehető, aminek van olyan kurzusa, ahol az intézményi limit
ki van töltve, és a kurzusnál a hallgató képzésének kara a kurzust befogadta. A
MINDENINTEZMENYITARGYFELVEHETOKLIENS
paraméter
új,
3
értéke
esetén
a
"Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves adatok/Tárgyjelentkeztetés (8400) " menüpont a "Minden intézményi
tárgy" felületen azok a tárgyak jelennek meg, ahol az intézményi limiten kívül a hallgató képzésének kara a
kurzust befogadta.
Kliensben a kurzus felajánlására és elfogadására a következő módon van lehetőség: a "Kurzusok (15650,
4700, 16700, 27150, 4850, 17350, 28050, 29700)" és a "Tárgy kurzusai (2750, 35200, 48200, 72000, 7100)"
menüpontokra került egy új tabulátorfül "Felajánlott kurzusok" néven, ahol lehetőségünk van szervezetei
egységet hozzárendelni a kurzushoz. A felajánlott kurzus, amennyiben az "Egyéb intézményi max. létszám"
mező értéke is ki van töltve, megjelenik a "Szervezeti egységek/Karra kiajánlott kurzusok (79150)" és a
"Tárgyak kezelése/Karra kiajánlott kurzusok (79250) menüponton, ahol az itt található "Elfogadva"
jelölőnégyzet igaz értéke állításával van lehetősége a karnak a kurzust befogadni. Mindkét menüponton
lehetőség van a felületen történő csoportos módosításra, valamint importtal történő csoportos elfogadásra.

A "Szervezeti egységek/Kiajánlott kurzusok (79300)" kurzusok menüponton a kiválasztott szervezeti egység
által felajánlott kurzusok kerülnek listázásra, valamint a "Tárgyak kezelése/Kiajánlott kurzusok (79350)"
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menüponton minden olyan kurzus, ahol az "Egyéb intézményi max. létszám" ki van töltve, és a kurzushoz
szervezet került hozzárendelésre.
A felületeken a "Kiajánlott kurzusokhoz rendelt szervezetek felvitele…" import lehetőséget választva
csoportosan tudunk a kurzusokhoz szervezeti egységet rendelni.

9.1 Rangsoros tárgy és kurzus jelentkezési időszak
9.1.1.1

Rangsor szabályok definiálása

Rangsor szabályokat az intézmény a megadott kódtételek segítségével, az „Adminisztráció/Rangsor
szabályok(64900)” felületen vihet fel. Egy intézmény több rangsor szabályt is felvehet. Új rangsorszabályt
úgy viszünk fel, hogy a felületen található „Hozzáad” gombot megnyomjuk, majd a „Rangsorszabály”
mezőben felvisszük a szabály nevét.

Új rangsor szabály felvitele
Ezt követően a Rangsorszabály csoport tabulátorfülön található belső „Hozzáad” gombot nyomjuk meg új
szabálycsoport létrehozásához (a felső panelban megfelelő rangsorszabályon állva). Adjunk a csoportnak
nevet, maximális pontszámot (ez nem kötelező, csak ha a maximálisan elérhető pontok számát korlátozni
szeretnénk a csoporton belül), majd válasszuk ki a számolás típusát. A számolás lehet Legmagasabb vagy
Összesített.
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Rangsor szabály csoport rögzítése
Ezt követően váltsunk az alsó részen tabulátor fület, lépjünk a „Rangsor szabály elemekre”. Itt nyomjuk
meg a belső „Hozzáad” gombot, és válasszuk ki a legördülő listából a szükséges rangsor szabályt. A
kiválasztható rangsor szabályok intézmények által definiált érték és számolási eljárások, a
terméktámogatáson keresztül kell igényelni az intézményi szabályzatok alapján. Egy csoporton belül több
szabály is megadható. Ezekhez kötelezően rendeljünk darab pontszámot. Megadhatunk maximális pontot
soronként is.
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Rangsor szabály elemek rögzítése
Rangsor szabály csoportonként mentsünk. Egy-egy rangsor szabályhoz tetszőleges számú csoportot
rögzíthetünk. Egy-egy csoport lesz a hallgató rangsor adatában megjelenő részpontszám. A pontok
összesítése adja meg a hallgató kurzus jelentkezésének rangsor pontját. Az egyező rangsorpontszámok
sorrendezéséhez a hallgató kap egy rangsor pont2, generált értéket, amely alapján sorrendezésre kerülnek az
egyező pontszámú hallgatói jelentkezések.

9.1.2 Rangsoros időszakok rögzítése
Rangsoros tárgy és kurzusjelentkezési időszakot szintén az „Adminisztráció /Tanulmányi
időszakok(4450)” felületen rögzíthetünk. Ebben az esetben az időszak alapja az Adminisztrációs szervezet.
Adminisztrációs szervezetet rendelhetünk minden, a rendszerben található tárgyhoz. Ilyenkor nem a hallgató
képzésére engedélyezett időszak szerint vehet fel tárgyat az adott hallgató, hanem aszerint, hogy az adott
időszakhoz mely adminisztrációs szerveztet rendeltük hozzá. Az adminisztrációs szervezet lehet kar, de
megegyezhet a tárgy szervezetével is (pl. tanszék). A hallgató továbbra is a mintatantervéhez rendelt tárgyak
vagy az egyéb intézményi tárgyak közül vehet fel tárgyakat, azonban ha két, akár a mintatantervében szereplő
tárgy adminisztrációs szervezet eltér, előfordulhat, hogy egyik vagy másik tárgyra nem sikerül a jelentkezés,
mert arra nem vonatkozik éppen időszak az adminisztrációs szervezet alapján. Egy időszakhoz tetszőleges
számú adminisztrációs szervezet hozzárendelhető, ez esetben minden bármelyik hozzárendelt szervezethez
tartozó tárgyat fel lehet venni az adott időszakban. A képzés független időszak létrehozása úgy történik, hogy
az „Időszak adatai” menüponton létrehozzuk az időszak alapadatait (Ld. fent, Képzéshez rendelt időszak
adatai). Ezt követően a „Rangsoros” adatok fülön lehet a belső „Hozzárendel” gomb segítségével az
„Adminisztratív szervezeti egységek” panelban megadni a szervezeti egységeket. Az adminisztratív
szervezetet mind a „Rangsoros tárgy-”, mind a „Rangsoros kurzusjelentkezési időszakhoz” hozzá kell
rendelni.
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Rangsoros adatok tabulátorfül
Ezen a felületen, a „Rangsoros kurzusjelentkezési időszakhoz” előre definiált rangsorszabályokat is
felvihetünk a rendszerbe, a „Rangsorszabály” mező melletti „Hozzárendel” gombbal.
Ezen belül szabályozható, hogy adott időszakban a hallgatók ténylegesen felveszik a kurzust, vagy csak
várólistára kerülnek. Ha csak várólistára kerülnek, akkor a „Várólistás jelentkezés” jelölőnégyzetet kell igaz
értékre állítani. Ez a beállítás is csak kurzusjelentkezési időszakhoz érvényes beállítási lehetőség, csak ott
érvényesül. A várólistás jelentkezésekből valós jelentkezéseket a rangsorpont számítás után, a
„Rangsorolás” gombbal lehet elérni. Ennek a funkciónak a használatával a kurzushoz beállított maximális
létszámkorlátig kerülnek be a hallgatók a kurzusra, többi hallgató lejelentkeztetésre kerül a kurzusról.
Amennyiben pontegyezőség van két hallgató között, a sorrendet a „Rangsorpont2” mező értéke dönti el. Ez
egy generált számsor, amely a hallgató kurzusjelentkezésének pillanatában jön létre, és kurzust leadva és
felvéve sem változik a továbbiakban. (Ha nincs pontegyezőség, ez az érték nem számít.)
A Rangsor pontszám2 érték kiszámításának szabályát a Rangsorszabály 2 mezőben adhatjuk meg, szintén
előre definiált szabályok közül választva. Ha a mezőt üresen hagyjuk, akkor nem számol a program Rangsor
pontszám2-t, pontegyezőség esetén a hallgatók nem kerülnek be az utolsó helyre.
Amennyiben Rangsor szabályt rögzítünk egy-egy időszakhoz, a pontokat kétféleképpen számíttathatjuk a
rendszerrel.
A „Rangsorszámítás” jelölőnégyzet és a RANGSORSORRENDSZAMITAS_FOLYAMATOS
rendszerparaméter igaz állása esetén a hallgató kurzusjelentkezésekor kiszámítódik az adott kurzusra
vonatkoztatott rangsor pontja. Ez az érték módosulhat, mert valamely feltétel változhat a hallgatónál –
például beírnak számára egy jegyet, vagy rögzítenek hozzá egy igazolást – ezért minden olyan esetben, ha
az ügyintéző megnyomja a felületen a „Rangsorszámítás” gombot, minden, az időszakon érintett
Kiadás: 2017.07.21.

Verzió: 3.7.

Oldalszám: 103 / 136

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

OKTATÁS-SZERVEZÉS MODUL

kurzusjelentkezésnél a hallgató adott kurzusra vonatkoztatott rangsorpontja újra számítódik. A másik
lehetőség csak a „Rangsorszámítás” gomb használata, amelynek hatására minden, az időszakhoz tartozó
kurzusjelentkezésnél kiszámítódik a hallgató jelentkezésére vonatkozó aktuális érték. A gomb csak akkor él,
ha az időszakban beállításra került a „Rangsorszámítás” jelölés. Csak „Kurzusjelentkezési” és „Rangsoros
kurzusjelentkezési időszak” esetében értelmezhető, így a gomb csak ebben az esetben aktív.
Ha megtörtént a pontok számítása, a „Rangsorolás” gomb megnyomását követően a program a hallgatókat
beosztja a kurzusokra.
A rangsoros tárgyjelentkezési időszakban a végleges időszaknak megfelelő előkövetelmények futnak le.
Ugyan ezen a felületen hirdethetünk adminisztratív szervezetre vonatkozó Előzetes, Végleges
tárgyjelentkezési, valamint ezekhez kapcsolódó kurzus jelentkezési időszakot is!

9.2 Tárgyjelentkezési időszak adott tárgyra
Beállítására a „Tárgyak kezelése/Tárgyak/Meghirdetett félévei (268600)” és „Szervezeti
egységek/Tárgyak/Meghirdetett félévei (268400)” felületeken van lehetőség.
A felületen a kiválasztott félévhez, az „Alapadatok” tabulátoron állíthatjuk be a „Saját tárgyjelentkezési
időszak” kezdetét és végét. Mivel eleve meghirdetett félévet választunk, külön kurzusra vonatkozó félév
megadása nem szükséges, a jelentkezés az adott félévre meghirdetett kurzusokra vonatkozik. Amennyiben
az adott tárgyhoz, adott féléven megadásra kerül saját tárgyjelentkezési időszak, semmilyen másik, a
rendszerben lévő a tárgyjelentkezést szabályzó időszak nem vonatkozik a tárgyra. Tehát sem a képzésen,
sem az adminisztrációs szervezethez, sem a mintatanterv sorhoz, sem a „Minden intézményi tárgy felvételi
időszak”-hoz kapcsolódó időszak érvényességi ideje alatt nem vehető fel a tárgy, ha egyébként a tárgynál
megadott időintervallumba nem esik bele a jelentkezés időpontja. Ha a saját tárgyjelentkezési időszak nincs
beállítva az adott féléven, akkor továbbra is az egyéb, az adott típusnak megfelelő időszakban vehető fel a
tárgy. A saját időszak megadása esetében a tárgy a hallgatói weben, a „Tárgyfelvétel” menüponton, az adott
hallgatóra vonatkozóan a megfelelő listából vehető fel. Amennyiben szerepel valamely mintatantervében,
akkor a mintatanterves tárgyjelentkezés keretében veheti fel a hallgató a tárgyat, illetve mintatantervhez
rendelt szűrő esetén az „Egyéb szabadon választható tárgyak” listájából. Ha ott sem szerepel, akkor a
”Minden további intézményi tárgy” rádiógombot választva érhető el az adott tárgy. Ez utóbbi esetben
akkor vehető fel az adott tárgy, ha a MINDENINTEZMENYITARGYFELVEHETOWEB
rendszerparaméter értéke 2-es vagy 3-as állású. (Tehát amely időszakban megjelenik a rádiógomb, a tárgyak
– ha egyébként vonatkozik rájuk időszak - felvehetőek, és csak a lista szűrésében különbözik a két
paraméterállás. ) A minden intézményi tárgy felvétele esetében, ha a listában egyébként adott féléven
szereplő tárgyakra nincs egyéb időszak, akkor a program a további tárgyakat nem engedi felvenni a
hallgatónak, csak látható lesz a listában, de visszajelző üzenetben figyelmezteti, hogy nincs tárgy és/vagy
kurzusjelentkezési időszak. Saját tárgyjelentkezési időszakban a különböző szinteken (tárgy, képzés,
mintatanterv sor, szervezet) megadott, végleges tárgyjelentkezési feltétel fut le a tárgyjelentkezéskor.
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Tárgyhoz kapcsolódó felvételi időszak

9.3 Egyedi tárgyjelentkezési időszak beállítása mintatanterv
tárgyához
Az egyes mintatanterv sorokhoz meghatározhatunk egyedi tárgyjelentkezési időszakot a Saját tárgyfelvétel
mezőben. Ebben az esetben adjuk meg a tárgyjelentkezés kezdő és vég dátumát, majd a Félévet. A Félév
mező megadása azért szükséges, mert a tárgyjelentkezésnél ebben az időszakban ennek a félévnek a kurzusai
jelennek meg, a hallgatók ezeket vehetik fel a tárgyhoz (így kurzusjelentkezési időszak megadása sem
szükséges). Az egyedi időszakban a tárgyra illetve mintatanterv sorra vonatkozó végleges követelmény
ellenőrzés fut le, ide értve a „Képzések” menüponton beállított végleges feltételt is. Ha a képzésnél is van
megadva időszak, amennyiben a kettő időben egybeesik, a mintatanterv sorban beállított saját időszak fog
érvényesülni.
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Saját tárgyfelvételi időszak

9.4 Képzéshez tartozó időszakok beállítása
Képzésre vonatkozó időszakokat a „Képzések/Képzés időszakai (161500)”illetve a „Szervezeti
egységek/Képzések/Képzés időszakai(252200)” felületeken rögzíthetünk.
A képzéshez rendelt időszak alapvetően a képzés összes hallgatójára vonatkozik, ha nem állítunk be
jelentkezési feltételt, vagy egyéncsoportot.
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Képzés időszakainak adminisztrálása

9.5 Beiratkozás/Bejelentkezési időszak kezelése
Beiratkozási /Bejelentkezési időszak létrehozásához a következő beállítások szükségesek:
1. A „Szervezeti egységek/Képzések/Képzés időszakai (161500)” menüpontban létre kell hozni a
„Beiratkozási időszak”-ot vagy a „Bejelentkezési időszak”-ot.
2. A „Szervezeti egységek/Képzések (200000)” menüponton a „Regisztrációs feltételek” tabulátorfülön
beállítani a féléves tanulmányi státusz értékeket melyre a hallgatók iratkozhatnak
3. A „Szervezeti egységek/Nyomtatási templatek/Saját templatek (113300)” menüpontban hozzuk létre
a „Beiratkozás/Bejelentkezés lap” típusú nyomtatvány „Beiratkozás” vagy „Bejelentkezés”
altípussal.
4. Amennyiben a beiratkozási/bejelentkezési eljárás kérvény kitöltéshez kötött, akkor az
„Adminisztráció/Kérvénysablonok (29550)” vagy „Szervezeti egység/Kérvénysablonok (28750)”
menüpontban hozzuk létre a „Beiratkozás/Bejelentkezés” típusú kérvénysablont, majd rendeljük
hozzá az időszakhoz a „Szervezeti egységek/Képzések/Képzés időszakai (161500)” menüpontban a
„Regisztrációs kérvény” mezőben.
5. Amennyiben hallgató által a kérvényben megadott válaszok alapján szeretnénk nyomtatványt
generálni, akkor a „Szervezeti egységek/Nyomtatási templatek/Saját templatek (113300)”
menüpontban hozzunk létre egy „Kérvény nyomtatványok típusú” sablont, majd rendeljük hozzá
a „Beiratkozás/Bejelentkezés” típusú kérvénysablonhoz az „Adminisztráció/Kérvénysablonok
(29550)” vagy „Szervezeti egység/Kérvénysablonok (28750)” menüpontokon az „Alapadatok”
tabulátorfülön a „Kérvény nyomtatvány sablon” mezőben.
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„Beiratkozási időszak”-ot azon a hallgatók számára kell létrehozni, akiknek üres a „Hallgatók/Hallgató
képzései (6000)” menüpontban a „Képzés jogviszony kezdő dátuma” (új felvett hallgatók).
„Bejelentkezési időszak”-ot pedig felsőbb évfolyamos hallgatók számára kell meghirdetni.
A hallgatói weben is „Ügyintézés Beiratkozás/Bejelentkezés” menüpontban a hallgató számára megjelenő
időszakok („Beiratkozási/Bejelentkezési kérelmek”) is annak függvényében változnak, hogy a hallgatónak
beiratkoznia vagy bejelentkeznie kell az adott félévre:



A „Beiratkozási időszak” esetén „Beiratkozás”, „Beiratkozás módosítása”, „Beiratkozási kérelmek
megtekintése” opciók közül lehet választani.
A „Bejelentkezési időszak” esetén „Bejelentkezés”, „Bejelentkezés módosítása”, „Bejelentkezési
kérelem megtekintése” lehetőségek jelennek meg.

Ezután mind a beiratkozás mind a bejelentkezés folyamat első lépése (függetlenül attól, hogy van-e
kérvénysablon rendelve az időszakhoz), hogy a hallgatónak ki kell választania a félév státuszát, amire
iratkozni szeretne.
Amennyiben az időszakhoz kérvénysablon is tartozik, akkor a hallgatónak a kérvényt kell kitöltenie és
elmentenie. A kérvény leadást követően, ha a kapcsolódó kérvénysablonhoz „Kérvény nyomtatvány”
típusú nyomtatási sablon van rendelve, akkor a kérvény alapján generált nyomtatvány jelenik meg.
Ha nincs a kérvénysablonhoz nyomtatvány rendelve, akkor a „Beiratkozás/Bejelentkezési lap” típusú
nyomtatványok közül a megfelelő altípusú jelenik meg.
Ha nincs az időszakhoz kérvénysablon hozzá rendelve, akkor a félév státuszának kiválasztását követően
„Beiratkozás/Bejelentkezési lap” típusú nyomtatvány jelenik meg.
A „Beiratkozás/Bejelentkezés lap” típus nyomtatványnak két altípusa van:
 „Beiratkozási lap”
 „Bejelentkezési lap”
Az altípusok határozzák meg hogy melyik sablon jelenjen meg a beiratkozáskor és melyik a bejelentkezéskor
a hallgató számára.
Az „Adminisztráció/Tanulmányi időszakok (4450)” menüpontban a „Beiratkozási időszaknál” és
„Bejelentkezési időszak”- nál megjelenik az „Általános nyomtatványok” tabulátorfül, ahol általános
nyomtatvány rendelhető az időszakhoz. Meta feltételekkel és egyéncsoportokkal szűkíthető azon hallgatók
csoportja, akikre az adott nyomtatvány vonatkozik. A belső „Hozzáad” gombra feljövő listából válasszuk
ki a megfelelő nyomtatványt vagy nyomtatványokat, és a megfelelő soron állva a belső „Szerkeszt” gomb
segítségével soronként adjuk meg a hallgatók csoportját meghatározó feltételt.
A két időszak elkülönítése érdekében különböző rendszerparaméterek kerültek létrehozása:
Beiratkozáshoz tartozó rendszerparaméterek:
 AUTOMATIKUS_BEIRATKOZAS
 BEIRATKOZASHOZ_BEIRATKOZASILAP_SZUKSEGES
 BEIRATKOZASMODOSITHATO
 BEIRATKOZAS_PASSZIV_TARGYLEADAS
 BEIRATKOZASIKERELEMLATHATO
Bejelentkezéshez tartozó rendszer paraméterek:
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AUTOMATIKUS_BEJELENTKEZÉS,
BEJELENTKEZÉSHEZ_BEJELENTKEZÉSILAP_SZUKSEGES,
BEJELENTKEZESMODOSITHATO
BEJELENTKEZÉS_PASSZIV_TARGYLEADAS
BEJELENTKEZÉSIKERELEMLATHATO

Amennyiben nem hallgatói weben történik a beiratkozás/bejelentkezés, akkor a Kliens programban kell a
hallgatókat az adott féléves időszakra regisztrálni.

Általános nyomtatvány és kapcsolódó feltétel rögzítése
Amennyiben az időszakhoz a hallgatóra vonatkozó kérvény és nyomtatvány is tartozik, akkor a hallgatónak
először a kérvényt kell kitöltenie és elmentenie, azt követően pedig a nyomtatvány jelenik meg.
Beiratkozás/Bejelentkezési időszakban a webes jelentkezéskor lefut az időszaknál beállított Előfeltétel,
valamint a „Szervezeti egységek (28000)/Képzések (200000)” menüponton a „Regisztrációs feltételek”
tabulátor fülön beállított féléves tanulmányi státusz értékhez beállított feltétel.

9.6 Előzetes tárgyjelentkezési időszak
Ebben az időszakban tudnak a képzés hallgatói előzetesen tárgyra jelentkezni, illetve tárgyat leadni. Az
időszakban a képzésen, tárgynál vagy a mintatantervnél és ugyan itt, a táblázatos követelményeknél beállított
előzetes tárgyjelentkezési feltétel fut le (a TARGYELOKOVETELMENYELLENORZES I állása esetén).
Mind
az
előzetes,
mind
a
végleges
időszakra
vonatkozik
a
TARGYFELVETELKOVETELMENYELLENORZES paraméter, amely 0 és 1 és 2 állású lehet. 0 Kiadás: 2017.07.21.
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tárgyfelvételnél ellenőrződik a megfelelő követelmény és utána pirossal jelennek majd meg a nem teljesített
előkövetelményű tárgyak, de a program engedi felvenni a tárgyat. 1 - a nem teljesített követelményű
tárgyakat nem is engedi felvenni a rendszer. 2 - az adott tárgy adminisztrációs szervezetére vonatkozó
időszak típusának függvényében szabályozza, hogy az előfeltétel sértés tilt vagy figyelmeztet. Előzetes
tárgy/kurzusfelvételi időszak esetén csak figyelmeztetés, rangsoros és végleges tárgy/kurzusfelvétel esetén
nem engedi felvenni a tárgyat.

9.7 Végleges tárgyjelentkezési időszak
Ebben az időszakban tudnak a képzés hallgatói tárgyra jelentkezni, illetve tárgyat leadni. Az időszakban a
képzésnél, a tárgynál vagy a mintatantervnél, illetve ugyan itt, a táblázatos követelményeknél beállított
végleges tárgyjelentkezési feltétel fut le (a TARGYELOKOVETELMENYELLENORZES I állása esetén).
Mind
az
előzetes,
mind
a
végleges
időszakra
vonatkozik
a
TARGYFELVETELKOVETELMENYELLENORZES paraméter, amely 0 és 1 és 2 állású lehet. 0 tárgyfelvételnél ellenőrződik a megfelelő követelmény és utána pirossal jelennek majd meg a nem teljesített
elő követelményű tárgyak, de a program engedi felvenni a tárgyat. 1 - a nem teljesített követelményű
tárgyakat nem is engedi felvenni a rendszer. 2 - az adott tárgy adminisztrációs szervezetére vonatkozó
időszak típusának függvényében szabályozza, hogy az előfeltétel sértés tilt vagy figyelmeztet. Előzetes
tárgy/kurzusfelvételi időszak esetén csak figyelmeztetés, rangsoros és végleges tárgy/kurzusfelvétel esetén
nem engedi felvenni a tárgyat.
Figyelem: Nem szükséges előzetes és végleges jelentkezési időszakot is meghirdetni az intézménynek.
Előzetes időszakot például akkor hirdetnek az intézmények, ha pl. a kurzus jelentkezési igényeket mérik fel,
vagy az előzetes időszakban más feltétel vonatkozik hallgatókra, mint a végleges vagy rangsoros időszakban.
Lehet csak Végleges jelentkezési időszakot is meghirdetni, arra viszont figyelni kell, hogy a tárgynál és
mintatantervnél beállítható előzetes és végleges tárgy követelményekre a hozzá tartozó előzetes és végleges
időszakban tud vizsgálni a program!
Fontos, hogy időben az előzetes és végleges jelentkezési időszak ne fedje egymást! Tárgyjelentkezésre
vonatkozó rendszerparaméterek
 TARGYFELVETELREGISZTRACIO 0 érték esetén tárgyjelentkezéshez nem szükséges a
regisztráció dátum, leadott regisztrációs kérelem és ugyanabban a félévben az aktív státusz, 1 érték
esetén csak akkor vehet fel tárgyat a hallgató, ha a jelentkezési időszakhoz tartozó félévben nem üres
a regisztráció dátuma, illetve ugyanennek a félévnek a státusza aktív,2 érték esetén csak akkor vehet
fel a hallgató tárgyat, ha a tárgyjelentkezési időszakhoz tartozó félévben van leadott regisztrációs
kérelme, és ugyanennek a félévnek a státusza aktív,3 érték esetén a hallgató akkor tud tárgyat
felvenni, ha van a félévre leadott regisztrációs kérelme, vagy a féléven regisztrált (a regisztráció
dátuma nem üres), és mindkét esetben a félév státusza aktív, 4-es érték esetén a hallgató csak akkor
regisztrálhat aktív félévre, ha legalább egy tárgyat felvett. 5-ös érték beállítása esetén a hallgató akkor
vehet fel tárgyat, ha az adott félév létezik a rendszerben, és a státusza aktív, ennél a beállításnál nem
figyeli a rendszer, hogy a regisztrációs dátum is töltve van-e a féléven.
 TARGYFELVETEL_TILTAS I értéke esetén a jogosultságban meghatározott szerepköröknek a
kliens program érintett felületein le van tiltva a tárgyfelvétel lehetősége, N esetén engedélyezett.
 TARGYFELVETELKOVETELMENYELLENORZES 0 - tárgyfelvételnél ellenőrződik a megfelelő
követelmény és utána pirossal jelennek majd meg a nem teljesített előkövetelményű tárgyak, de attól
meg engedi felvenni. 1 - a nem teljesített követelményű tárgyakat nem is engedi felvenni a rendszer.
2 - az adott tárgy adminisztrációs szervezetére vonatkozó időszak típusának függvényében
szabályozza, hogy az előfeltétel sértés tilt vagy figyelmeztet. Előzetes tárgy/kurzusfelvételi időszak
esetén csak figyelmeztetés, rangsoros és végleges tárgy/kurzusfelvétel esetén nem engedi felvenni a
tárgyat.
 TARGYFELVETELSZAM_EKVIVALENSBESZAMITAS A program a tárgyfelvételek számába
beszámolja az ekvivalens tárgyat is.
 TARGYLEADAS_FELVETELUJRASZAMITAS_KESOBBIFELEVEN 0 érték esetén, ha korábbi
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féléven adunk le tárgyat a hallgatónak, a paraméter nem számolja újra a későbbi féléveken a
tárgyfelvétel számokat. 1-es érték esetén a korábbi féléven történt tárgyleadáskor a program újra
számolja a hallgató későbbi féléves indexsoraiban a tárgyfelvétel számot. A számítás a képzéscsoport
azonosítót és a TARGYFELVETELSZAM_EKVIVALENSBESZAMITAS paraméter állását is
figyelembe veszi. 2-es érték: Korábbi féléven történt tárgyleadáskor a program újra számolja a
hallgató későbbi féléves indexsoraiban a tárgyfelvétel számot ÉS amennyiben azonos féléven történt
ekvivalens tárgyfelvétel, és a TARGYFELVETELSZAM_EKVIVALENSBESZAMITAS értéke I,
akkor a program újraszámítja az azonos féléven is a tárgyfelvétel számokat az ekvivalencia szabály
alapján a tárgyleadáskor. A számítás a képzéscsoport azonosítót is figyelembe veszi.
EKVIVALENS_TARGYFELVETEL_KEPZESEN Tárgyfelvételkor 1 érték esetén a program tiltja
azoknak a tárgyaknak a felvételét, amelynek ekvivalensét a hallgató a képzésen belül már teljesítette,
vagy beszámításra került a képzésen. 0 esetén az ekvivalens tárgy felvétele megengedett. 2 értékkel:
Tárgyfelvételkor a program tiltja azoknak a tárgyaknak a felvételét, amelynek ekvivalensét a hallgató
a képzésen belül már teljesítette, vagy beszámításra került a képzésen ÉS tiltja azon tárgyak felvételét,
melyek ekvivalensét a hallgató azonos féléven már felvette.
Meta_Ekvivalencia 0: Nincs tárgy ekvivalencia szabály 1: Ha a tárgy fel lett véve, de a hallgató nem
teljesítette, vagy nem vette fel a tárgyat 2: Ha a tárgy nem lett felvéve 3: Ha a tárgy fel lett véve és
nincs 1-es bejegyzése, vagy nem vette fel a tárgyat.
ELOKOVETELMENYBENTELJESITETTSEGVIZSGALAT 0 - csak képzésen belül vizsgál
(alapértelmezett érték) 1- figyelembe veszi a képzéscsoportokat 2- hallgató összes képzésre vizsgál
Kurzusjelentkezési időszak
TARGYELOKOVETELMENYELLENORZES
Ellenőrizze-e
az
előkövetelményeket
tárgyfelvételnél.
TARGYHOZKURZUSFELVETEL_KOTELEZO Ha I akkor kötelező minden tárgyfelvetelnel
kurzust is felvenni.
EGYEBSZABADONVALASZTHATOTARGYFELVETEL 0 - Egyéb szabadon választható
tárgyfelvétel nem engedélyezett, 1 - Egyéb szabadon választható tárgyfelvétel engedélyezett, 2 Egyéb szabadon választható tárgy megtekinthető
MINDENINTEZMENYITARGYFELVEHETOWEB - A HWEB-en, a Tárgyjelentkezés felületen 0
érték esetén nem jelenik meg a minden intézményi tárgy felvételének a lehetősége, 1 esetén minden
olyan intézményi tárgy felvehető, aminek van olyan kurzusa, ahol az intézményi limit ki van töltve,
2 esetén minden intézményi tárgy felvehető tárgyfelvételnél, 3 estében minden olyan intézményi
tárgy listázódik, amelynek valamelyik kurzusán kitöltésre került az intézményi limit - felvételi
lehetőség nélkül, 4 esetében pedig minden intézményi tárgy listázódik, a felvétel lehetősége nélkül,
5-ös állás esetén felvételi lehetőség nélkül, listázódnak a félév olyan tárgyai, amelyeknek van olyan
kurzusa, ahol az intézmény limit ki van töltve, és a kurzusnál a hallgató képzésének kara a kurzust
befogadta, 6-os állás esetén minden olyan intézményi tárgy listázódik és felvehető, aminek van olyan
kurzusa, ahol az intézményi limit ki van töltve, és a kurzusnál a hallgató képzésének kara a kurzust
befogadta.
ELOZETES_MAXKREDIT Üres: nincs hatása, Ürestől eltérő egész szám: ha a hallgató előzetes
típusú időszakban vesz fel tárgyat, akkor az addig felvett "előzetes időszak" típusú indexsorok
kreditjeinek összege az új tárgyfelvétel kreditjével együtt nem haladhatja meg ennek az egész
számnak az értékét.
MAXFELVEHETOKREDIT Mennyi kreditet vehet fel félévente maximum.
MAXFELVEHETOKREDIT_KEPZESSZERVEZETE_SZERINT Mennyi kreditet vehet fel a
hallgató félévente maximum. A paraméter a képzésnél meghatározott szervezeti egységre
vonatkozik.Amennyiben a MAXFELVEHETOKREDIT is beállításra kerül az intézménynél, akkor
a szűkebb feltétel érvényesül (tehát az, amelyik kevesebb kreditet enged).

9.8 Kurzusjelentkezési időszak
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Ebben az időszakban tudnak a képzés hallgatói kurzusra jelentkezni, kurzust leadni, kurzust cserélni. Ha azt
szeretnénk, hogy a hallgatók a tárggyal együtt kurzusra is jelentkezzenek, akkor mindenképpen ezt az
időszakot
is
adjuk
meg.
Az
időszakokra
vonatkozó
paraméter
a
TARGYHOZKURZUSFELVETEL_KOTELEZO. Ez azt szabályozza, hogy a tárgyhoz kötelezően kurzust
is fel kell vennie a hallgatónak, illetve, hogy felvett tárgytól kurzust leadni nem tud, csak cserélni, vagy a
tárggyal együtt leadni.
A MINDENKURZUSTIPUS_KOTELEZO paraméter azt szabályozza, hogy a kurzushoz minden
meghirdetett típusból (pl. elmélet, gyakorlat, labor) egyet kötelező felvenni, illetve a tárgytól valamelyik
típust leadni nem lehet, csak azonos típusú kurzusra cserélni.
Az időszakokra vonatkozó paraméterek:
 TARGYHOZKURZUSFELVETEL_KOTELEZO. Ez azt szabályozza, hogy a tárgyhoz kötelezően
kurzust is fel kell vennie a hallgatónak, illetve, hogy felvett tárgytól kurzust leadni nem tud, csak
cserélni, vagy a tárggyal együtt leadni.
 MINDENKURZUSTIPUS_KOTELEZO paraméter azt szabályozza, hogy a kurzushoz minden
meghirdetett típusból (pl. elmélet, gyakorlat, labor) egyet kötelező felvenni, illetve a tárgytól
valamelyik típust leadni nem lehet, csak azonos típusú kurzusra cserélni.
 UTKOZESVIZSGALAT_KURZUSJELENTKEZESKOR 0: nincs ütközésvizsgálat,
 1.1: ha a hallgató kijelöli a weben a felvenni kívánt kurzust, a program megnézni, hogy a kurzushoz
tartozó órarendi időpontokban van-e a hallgatónak már felvett kurzusa. Ha a program ütközést talál,
akár egyetlen alkalomnál is, - akár nem teljes ütközést, csak időbeli metszést -, akkor hibaüzenet
küldése mellett, mind a kliensben, mind a weben engedi felvenni. Az ütközést minden tagozaton, a
hallgató minden képzésén nézi.
 2.1: ütközés esetén a weben a program nem engedi a kurzusfelvételt, de kliensről indított
kurzusfelvételnél, hibaüzenet mellett, engedi felvenni. Az ütközést minden tagozaton, a hallgató
minden képzésén nézi.
 1.2: ha a hallgató kijelöli a weben a felvenni kívánt kurzust, a program megnézni, hogy a kurzushoz
tartozó órarendi időpontokban van-e a hallgatónak már felvett kurzusa. Ha a program ütközést talál,
akár egyetlen alkalomnál is, - akár nem teljes ütközést, csak időbeli metszést -, akkor hibaüzenet
küldése mellett, mind a kliensben, mind a weben engedi felvenni. Az ütközést minden tagozaton, a
hallgató egy képzésén belül nézi.
 2.2: ütközés esetén a weben a program nem engedi a kurzusfelvételt, de kliensről indított
kurzusfelvételnél, hibaüzenet mellett, engedi felvenni. Az ütközést minden tagozaton, a hallgató egy
képzésén belül nézi.
 1.3: ha a hallgató kijelöli a weben a felvenni kívánt kurzust, a program megnézni, hogy a kurzushoz
tartozó órarendi időpontokban van-e a hallgatónak már felvett kurzusa. Ha a program ütközést talál,
akár egyetlen alkalomnál is, - akár nem teljes ütközést, csak időbeli metszést -, akkor hibaüzenet
küldése mellett, mind a kliensben, mind a weben engedi felvenni. Az ütközést csak nappali tagozaton
vizsgálja, a hallgató minden képzésén.
 2.3: ütközés esetén a weben a program nem engedi a kurzusfelvételt, de kliensről indított
kurzusfelvételnél, hibaüzenet mellett, engedi felvenni. Az ütközést csak nappali tagozaton vizsgálja,
a hallgató minden képzésén.
 1.4: ha a hallgató kijelöli a weben a felvenni kívánt kurzust, a program megnézni, hogy a kurzushoz
tartozó órarendi időpontokban van-e a hallgatónak már felvett kurzusa. Ha a program ütközést talál,
akár egyetlen alkalomnál is, - akár nem teljes ütközést, csak időbeli metszést -, akkor hibaüzenet
küldése mellett, mind a kliensben, mind a weben engedi felvenni. Az ütközést csak nappali tagozaton,
a hallgató egy képzésén belül nézi.
 2.4: ütközés esetén a weben a program nem engedi a kurzusfelvételt, de kliensről indított
kurzusfelvételnél, hibaüzenet mellett, engedi felvenni. Az ütközést csak nappali tagozaton, a hallgató
egy képzésén belül nézi.
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9.9 Szorgalmi időszak
Ez az időszak jelenleg csak tájékoztató adat, amely a webes felületen a hallgató számára is megjelenik. Nem
szükséges kiírni, logika nem épül rá.

9.10 Vizsgajelentkezési időszak
A hallgatók ebben az időszakban jelentkezhetnek vizsgára (vizsgajelentkezési, és nem vizsgaidőszak, tehát
csak a jelentkezést szabályozza). Az időszakban a képzésnél a „Képzések” menüpontban a Képzésspecifikus
adatok tabulátor fülön az Előzetes vizsgafeltétel mezőben megadott feltételek, és az adott vizsgánál, vagy
tárgynál, vagy táblázatok követelményben, illetve szervezeti egységnél beállított előjelentkezési feltétel fut
le.
A vizsgajelentkezési határidőt képzésenként állíthatjuk be (mennyi idővel a vizsga kezdete előtt lehet a
vizsgáról le és fel jelentkezni). A „Képzések” felületen, a Képzésspecifikus adatok tabulátorfülön, a
Vizsgajelentkezési határidő mezőben adható meg.
A vizsgákhoz definiálhatunk egyedi időszakokat is, melyek felülbírálják a képzéshez tartozó időszakot.
Főként az elő- és utó vizsgák esetében használunk 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.
Vizsgajelentkezési időszakot szabályzó paraméterek













KETKOMPLIKALTVIZSGAKOZOTTINAPOKSZAMA A hallgató két komplikált vizsgára
ugyanabból a tárgyból hány nap elteltével jelentkezhet.
KETVIZSGAKOZOTTINAPOKSZAMA A hallgató két vizsgára ugyanabból a tárgyból hány nap
elteltével jelentkezhet.
KOVETKEZOVIZSGAKEZDOORAJA
A
paraméter
kiegészítés
a
KETVIZSGAKOZOTTINAPOKSZAMA rendszerparaméterben beállított nap (egész szám)
értékhez.
Az
itt
megadott
egész
szám
azt
az
órát
jelöli,
amelytől
a
KETVIZSGAKOZOTTINAPOKSZAMA paraméterben megadott napok elteltétől a hallgató
vizsgára jelentkezhet (Értéke: 1-24). - 1 érték esetén az előző vizsga kezdődátumához képest az eltelt
napok utáni nap azonos óra-perc időpontjától engedi a jelentkezést.
MAX_VIZSGALEHETOSEG_NFTV_ELOTT A paraméter értéke egy szám, amelyben a maximális
vizsgalehetőség kerül felvételre, arra az esetre, ha a hallgató képzésének, amelyről a vizsgafeltétel
történik, finanszírozási státusza: "Költségtérítéses" vagy "Államilag támogatott"
MAX_VIZSGALEHETOSEG_NFTV_SZERINT A paraméter értéke egy szám, amelyben a
maximális vizsgalehetőség kerül felvételre, arra az esetre, ha a hallgató képzésének finanszírozási
státusza, amelyről a vizsgafeltétel történik: "Önköltséges" vagy "Állami ösztöndíjas" vagy "Állami
részösztöndíjas"
MAXJAVITOVIZSGAKSZAMA A hallgató egy félévben összesen hány javítóvizsgát tehet
MAXVIZSGAJELENTKEZESSZAMA A hallgató egy félévben hányszor jelentkezhet azonos
típusú vizsgára ugyanabból a tárgyból.
VIZSGA_EGYEDIVIZSGAIDOSZAK_MODOSITHATO 0: Egyedi vizsgaidőszak sem a
kliensben, sem az oktatói weben nem adható meg, 1: Egyedi vizsgaidőszak csak a kliensben adható
meg, 2: Egyedi vizsgaidőszak a kliensben és az oktatói weben is megadható
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
VIZSGAJELENTKEZESKOVETKEZOVIZSGARA K érték esetén a vizsga kezdő időpontja után
már lehet jelentkezni a következő vizsgára, V érték esetén csak a vizsga végidőpontjától kezdve
Kiadás: 2017.07.21.

Verzió: 3.7.

Oldalszám: 113 / 136

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

OKTATÁS-SZERVEZÉS MODUL

(A paraméter lista csak a hallgatói jelentkezéseket szabályzó paraméterekre tér ki.)

9.10.1

Egyedi vizsgajelentkezési időszak beállítása

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.)

9.11 Jegybeírási időszak
Ha a JEGYBEIRASIIDOSZAK paraméter értékét I-re állítjuk, és itt beállítjuk a jegybeírási időszakot, akkor
az oktatók és a tanszéki adminisztrátorok csak ebben a megadott jegybeírási időszakban rögzíthetnek jegyet.
További paraméterek melyek a jegybeírási időszakban a jegybeírás szabályozható:
JEGYBEIRASIIDOSZAKKLIENS - I érték esetén a kliens programban csak jegybeírási időszakban
engedélyezett az érdemjegy rögzítése. Kivétel ez alól a Féléves indexsorok menüpontok, ahol időszakon túl
is rögzíthető az érdemjegy. N érték esetén jegybeírási időszakon túl is beírható az érdemjegy.
JEGYBEIRASIIDOSZAKWEB - I érték esetén az oktatói weben csak jegybeírási időszakban engedélyezett
az érdemjegy rögzítése. N érték esetén jegybeírási időszakon túl is rögzíthető az érdemjegy.

9.12 Megajánlott jegybeírási időszak
Amennyiben az intézmény használ ilyen időszakot, itt lehet beállítani a képzésre vonatkozóan, hogy az
oktató mely időszakban írhat be az adott féléven megajánlott jegyet.








MEGAJANLOTTJEGYBEIRASIIDOSZAK Értékei: 0 - nem használ az intézmény megajánlott jegy
beírási időszakot, 1 - csak a webre vonatkozik az időszak, 2 - webre és kliensre is vonatkozik az
időszak.
MEGAJANLOTTJEGYEK 0: nem használható, 1: csak a kliensről használható, 2: használható
MEGAJANLOTTJEGY_TOROLHETO 1: az oktató törölheti a webes felületen a megajánlott és
elfogadott/elutasított jegyet, de a törlésnél figyelmeztető üzenet jön, 2: az oktató egyáltalán nem
törölheti a megajánlott, ill. elfogadott/elutasított jegyet
MEGAJANLOTTJEGY_JAVITHATO N állás esetén az elfogadott megajánlott jegyet követően
továbbra sem engedjük a vizsgajelentkezést. I állás esetén amennyiben a hallgató elfogadta a jegyet,
jelentkezhet vizsgára a javító vizsgákra vonatkozó feltételek mellett
MEGAJANLOTTJEGY_AUTOMATIKUS_ELUTASITAS I: ha a hallgatóhoz azonos bejegyzés
típussal érvényes indexsor bejegyzést rögzítenek a tárgyhoz,
és státusza megajánlott, a megajánlás státusza automatikusan elutasítottra vált. N állás esetén nem
történik semmi jegybeíráskor.
MEGAJANLOTTFIGYELMEZTETES Amennyiben a hallgatónak megajánlott jegye van (aminek a
státusza Megajánlott), belépéskor figyelmeztet a program, hogy rendelkezzen a megajánlott jegyével
kapcsolatosan.

(A paraméter felsorolásban itt nem csak az az oktatóra, hanem az időszak kezelésére vonatkozó paraméterek
kerültek felsorolásra.)

9.13 Átsoroláskérési időszak
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Az időszak azt szabályozza, hogy a költségtérítéses és önköltséges (valamint állami részösztöndíjas)
hallgatók milyen időszakban kérhetik az átsorolásukat az erre kialakított webes felületen.

9.14 Szakirányjelentkezési időszak
A szakirányjelentkezési időszakokat egy eltérő felületen, a „Képzések/Szakirányválasztási
időszakok(162400)” felületen lehet beállítani.
A „Hozzárendel” gombbal már meglévő időszakot tudunk az adott képzéshez hozzárendelni. Arra kell
figyelni, hogy a WEB-en a hallgató csak azok közül a szakirányok közül választhat, ami a képzéshez tartozik
(Képzések/Szakirányok
menüpontban
összerendelésre
került,
ez
a
SZAKIRANYIDOSZAK_KEPZESHOZZARENDELES paraméter értékétől függ az összekapcsoláskor).
Így akár egyetlen időszakot hozzárendelhetünk minden képzéshez, ha megfelelő a képzés-szakirány
összerendelés.
Az „Újat létrehoz” gombbal új időszakot vihetünk fel a képzéshez.
Kitöltendő adatok:
Időszak adati fül
Időszak neve – informatív nevet célszerű rögzíteni, mert a hallgató ezt látja a Webes felületen
Félév – az a félév, amelyen a hallgatók a szakirányt választják. Ehhez kell, hogy legyen a hallgatónak az
adott féléve.
Véglegesítés féléve – erre a félévre kerül a hallgatóhoz a szakirány és a kapcsolódó mintatanterv az időszak
végén, a véglegesítéskor.
Érvényesség – ebben az időszakban jelentkezhetnek a hallgatók a webes felületen, valamint az időszak lejárta
után lesz csak aktív a „Véglegesítés” gomb.
Előfeltétel – meghatározható meta kifejezés segítségével, hogy kikre vonatkozik az időszak a képzésen (több
képzés esetében a képzéseken)
Hallgatócsoport – a „Saját adatok/Saját egyéncsoportok” felületen előre definiált csoport rendelhető hozzá,
ez esetben csak a csoport tagjaira vonatkozik az időszak.
Felveendő szakirányok száma – ennyi szakirányra lesz beosztva a hallgató, amennyiben megjelöl ennyi
szakirányt
Felvehető szakirányok száma – ennyi szakirányt jelölhet meg a hallgató (itt figyelembe kell venni, hogy a
képzésnél van-e beállított érték, ld. Képzések fejezet)
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Szarkiányválszatási időszakok
Másolás: lehetőségünk van a kijelölt szakirányválasztási időszakot lemásolni, a felületen található másolás
gombbal. A gomb megnyomásakor feljövő ablakban a program bekéri a félévet, a véglegesítés félévét,
valamint az új szakirányválasztási időszak érvényességének kezdetét és végét, majd a megadott adatokkal
létrehozza az új időszakot. A félév mezők értékét és az időszak kezdő és végdátumát leszámítva a következő
adatokat másoljuk az új időszakba: az „Időszak adatai”, a „Pontok, sorrendek” és a „Képzések”
tabulátorfülek minden adata, a kapcsolódó választható szakirányok, és a választható szakirányok
„Időszakspecifikus adatok” tabulátorfülön szereplő adatai. Nem másoljuk a „Véglegesítve” jelölőnégyzet
értékét (ez minden esetben alapértelmezetten hamis a létrejövő időszakban), valamint a kapcsolódó hallgatói
választásokat sem.
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Pontok sorrendek fül
Itt adhatjuk meg a pontok neveit, majd meta kifejezések segítségével a pontok számítási módját. A pontok,
ha be vannak állítva, akkor a felvétel pillanatában számítódnak, de lehetőség van újraszámításra a „Hallgatói
választások”, „Pontújraszámolás” gombbal. Ha a „Beosztás” gombot használjuk, a pontok alapján
történik a sorrendezés, ha nincs pont, akkor jelentkezési és a hallgató által megjelölt prioritási sorrend alapján
történik a beosztás.
A Rendezési szabályok panelban azt adhatjuk meg, hogy amennyiben a pontszámítás alapján egyezőség
van, akkor a hallgatókat ezen belül mely pontok prioritási sorrendje alapján ossza be a program.

Kiadás: 2017.07.21.

Verzió: 3.7.

Oldalszám: 117 / 136

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

OKTATÁS-SZERVEZÉS MODUL

Pontok, sorrendek
Képzések fül
Itt láthatjuk az időszakhoz tartozó képzéseket, valamint szerkesztést követően a Képzés „Hozzáad” gombbal
újabb képzést rendelhetünk az időszakhoz (a Hozzárendel gomb fordított iránya).
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Képzések
A „Képzések/Szakirányjelentkezési időszakok/Választható szakirányok (163300)” menüponton rendelhetünk
az időszakhoz szakirányokat. A „Hozzáad” gombra a képzéshez rendelt szakirányok közül rendelhetünk
hozzá egy vagy több szakirányt. Az összerendelést követően meg kell adni a szakirányra felvehető hallgatók
számát a Maximális létszám mezőben, mert e nélkül nem fog működni a beosztás!
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Választható szakirányok
Az Időszakspecifikus adatok fülön a szakirányra időszakon belül vonatkozó szabályokat állíthatjuk be.
Leírás – konkrétan, az adott időszakban az erre a szakirányra vonatkozó egyedi dolgokat lehet itt a
hallgatókkal közölni.
Min létszám – tájékoztató adat, hogy ez alatt nem feltétlenül indítja el az intézmény a féléven a szakirányt.
Max.létszám – beosztáskor ennyi hallgató kerülhet be a szakirányra
Max .jelentkezési létszám – maximum ennyi hallgató jelölheti meg a szakirányt (időrendben)
Jelentkezési feltétel – meta feltétel, mely a jelentkezés pillanatában fut le
Bekerülési feltétel – meta feltétel, mely a beosztás pillanatában fut le, ha nem teljesül, nem kerül beosztásra
az adott hallgató
Spec.számolási szabály – plusz, az időszakon egyébként meg nem adott pontok számítása az adott
szakirányra vonatkozóan, meta formában adható meg.
Mintatanterv – amennyiben a adott szakirányhoz a szakirányválasztás véglegesítés pillanatában tartozik
olyan mintatanterv, ahol az "Érvényes " jelölőnégyzet értéke igaz, akkor figyelembe veszi a program a
mintatanterv automatikus hozzárendelésénél. Amennyiben az adott szakirányhoz a véglegesítés pillanatában,
nem tartozik olyan mintatanterv ahol az érvényes jelölőnégyzet értéke igaz, de egyetlen érvényes
mintatanterv tartozik a dátumok szerint (mintatanterv érvényesség kezdete – vége közé esik a véglegesítés
dátuma, úgy, hogy az üres érték „végtelennek” számít), akkor a nem kell megadni a mintatantervet, mert
automatikusan a hallgatóhoz kerül. Ha több ilyen mintatanterv is van a szakirányon, akkor itt kell megadni,
hogy
melyik
kerüljön
a
hallgatókhoz.
Ha fentiek közül egyik feltétel sem érvényesül, és itt nem adjuk meg a mintatantervet, akkor a
véglegesítéskor nem kerül automatikusan mintatanterv a hallgatóhoz.
Hallgatói választások felületek
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A két hallgatói választás közül az egyiken a szakirányhoz kapcsolódó, míg a másokon az időszakról a
képzésre történt minden tárgyjelentkezés látszik.
A felületen az Elfogadva jelölőnégyzet beállításával lehet manuálisan beállítani, ha a hallgatót szakirányra
szeretnénk tenni, illetve manuálisan pont rendelhető a jelentkezéshez. Ugyan itt további hallgatók
jelentkeztethetőek, ha beállítjuk a Feltétel nélküli jelentkeztetés jelölést, akkor a követelmény és az időszak
kezdő és vég dátumának figyelembe vétele nélkül engedi jelentkeztetni a program a hallgatókat.
A „Beosztás” gomb segítségével a hallgatókat a szakirány maximális létszámának erejéig beoszthatjuk a
szakirányra. A gomb felülírja a manuális beállításokat, ezért ha annak eredményén változtatni akarunk, akkor
még az Elfogadva jelölőnégyzetek kézi beállítása előtt futtassuk a beosztást.
A beosztás első sorban a pontok alapján történik, amennyiben nincs pont számítva, akkor a jelentkezési és
prioritási sorrendben.
„Véglegesítés” gomb
A véglegesítés gombbal az egyes szakirányokra beosztott hallgatókhoz rendelhetjük a szakirányokat
valamint a mintatanterveket, az Elfogadva jelölőnégyzet értékei alapján. Egy időszakban csak egyszer lehet
véglegesíteni. A véglegesítési lehetőség csak akkor aktív, ha a jelentkezési időszak már lezárult.
Szakirányok adminisztrálása szervezeti egység felől
Amennyiben a szakirányokat egy-egy szervezet, például tanszék gondozza, a beosztást, szakirányra
vonatkozó pontok adását a „Szervezeti egységek/Szakirányok/Szakirányválasztási időszakok/Hallgatói
választások (71600)” felől is el lehet érni. A véglegesítés ez esetben is központilag történik.
Vonatkozó paraméterek
SZAKIRANYIDOSZAK_KEPZESHOZZARENDELES N állás esetén, ha egy meglévő időszakot
képzéshez rendelünk (időszakhoz rendelünk képzést), nem hozzuk létre a kapcsolatot a képzés és a szakirány
között.
A szakirány választással külön dokumentáció foglalkozik részletesebben.

9.15 Vizsgahirdetési időszak
A vizsgahirdetési időszak használatát paraméter szabályozza.
A VIZSGAHIRDETESI_IDOSZAK paraméter azt szabályozza, hogy az intézmény használ-e
vizsgahirdetési időszakot. 0 érték esetén nincs korlátozás, tetszőleges időpontban írható ki vizsga. 1-es érték
esetén csak akkor van lehetőség vizsgát kiírni, ha a kapcsolódó kurzus szervezeti egységére vonatkozik
vizsgahirdetési időszak az adott intervallumban, a program rekurzívan felfelé bárhol talál érvényes időszakot,
azt figyelembe veszi. 2-es érték esetén is csak akkor van lehetőség vizsgát hirdetni, ha a kurzus szervezeti
egységére vonatkozóan van érvényes időszak, ha a program talál akár érvényes, akár érvénytelen időszakot
az adott félévben, akkor nem keres tovább a szervezeti fában..
A vizsgahirdetési időszak beállítására az „Adminisztráció/Vizsgahirdetési időszak (82500)” és a
„Szervezeti egységek (28000)/Vizsgahirdetési időszak (82450)” menüpontokon van lehetőség.
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Vizsgahirdetési időszak
Alapadatok:
Félév: Az a félév, amelyre az időszak vonatkozik, az időszakban a megadott féléves kurzusokhoz lehet
vizsgát kiírni.
Időszak kezdete – vége: Ebben az intervallumban lehet vizsgát kiírni. Ha vizsga létrehozásának pillanatában
az aktuális időpont nem esik bele az időszakba, akkor nem engedi a program a vizsga kiírást.
Vizsgaidőszak eleje – vége: Ebbe az intervallumba kell esnie a vizsgaidőpontnak.
Csak vizsgakurzus: A jelölőnégyzettel beállíthatjuk, hogy az adott időszakban csak vizsgakurzus típusú
kurzushoz, vagy vizsgakurzus típusazonosítóval ellátott kurzushoz lehet vizsgát létrehozni. Egy szervezeti
egységhez tartozhat több időszak is egy félévben, így létrehozhatunk a normál vizsgahirdetési időszak mellett
olyan időszakot is, amely csak a vizsgakurzusokra vonatkozik.
Szervezeti egység: A kiválasztott szervezeti egységhez tartozó kurzusokhoz lehet a vizsgahirdetési
időszakban vizsgát létrehozni. A program a kurzusok szervezeti egységét vizsgálja, szervezeti hierarchiát
kezel.
Vizsga létrehozásakor és módosításakor minden kapcsolódó kurzus szervezeti egységét figyeli a program.
1-es állásnál, ha talál olyan időszakot, amely vonatkozik a szervezetre, vagy bármely felettes szervezetre, és
az aktuális dátum beleesik a vizsgahirdetési időszakba, a vizsga dátuma pedig a vizsgaidőszakba, akkor
lehetséges a vizsga létrehozása.
2-es állásnál, ha a szervezeti fában felfelé haladva a program talál az adott félévre vonatkozóan bármilyen
időszakot (függetlenül az érvényességétől és a vizsgakurzus jelölő állásától), akkor nem keresünk tovább a
fában, hanem annak megfelelően engedjük meg vagy tiltjuk a vizsgahirdetést
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Az Egyéncsoportok fülön egyéncsoport hozzárendelésre van lehetőség, mellyel tovább szűkíthetjük a
vizsgahirdetési lehetőséget, hozzárendelt egyéncsoport esetén, csak az egyéncsoport tagjainak engedélyezett
a vizsgakiírás a megadott időszakban.
A „VIZSGAHIRDETESI_IDOSZAK=1 paraméterállás esetén időszakon kívüli vizsga szerkesztés
engedélyezése” egyedi jogosultság segítségével szabályozható, hogy a beállított szerepkörök esetében ne
érvényesüljön a „VIZSGAHIRDETESI_IDOSZAK” paraméter általi korlátozás. Az egyedi jogosultsággal
összerendelt szerepkörrel belépett felhasználó a paraméter 1 és 2 értéke mellett vizsgahirdetési időszakon
kívül eső dátumokon is meghirdethet, módosíthat, valamint törölhet vizsgát.

9.16 Szervezeti egységhez kötődő vizsgajelentkezési időszak
A képzéshez kapcsolódó vizsgajelentkezési időszak mellett lehetőség van szervezeti egységre épülő
vizsgajelentkezési időszak meghirdetésére is, a vizsga szervezeti egysége alapján. Az
„Adminisztráció/Tanulmányi időszakok (4450)” menüponton a „Rangsor, szervezet adatok” felületen
történik a „Vizsgajelentkezési időszak” típusú időszakhoz is a szervezeti egység hozzárendelés. Szervezeti
egységhez kötődő vizsgajelentkezési időszak esetén a hallgató jelentkezésekor, lejelentkezésekor, valamint
vizsgacsere esetén a program akkor engedi meg a műveletet, ha a vizsga szervezeti egységéhez kapcsolódóan
talál érvényes időszakot. Egy tanulmány időszakhoz tetszőleges számú szervezeti egység hozzárendelhető,
szervezeti hierarchiát nem kezelünk. Az időszak párhuzamosan működhet a képzéshez kötődő időszakkal,
azaz a program akár a hallgató képzéséhez, akár a vizsga szervezeti egységhez kötődő érvényes időszakot
talál a hallgató jelentkezésének pillanatában, megengedi a műveletet. A vizsga szervezeti egységének
automatikus töltését a VIZSGASZERVEZET_TOLTES paraméter szabályozza.

10

Konzultációk kezelése

A konzultáció modul a hallgató indexsoraitól független egyéb tevékenységek adminisztrálására szolgál. A
konzultáció kapcsolódhat Tárgyhoz vagy Szervezeti egységhez, vagy lehet ezektől függetlenül az intézmény
minden hallgatója számára elérhető a tanulmányokhoz szorosan nem kötődő egyéb foglalkozás,
tanfolyam/gyakorlat, konzultációs lehetőség.
A konzultációhoz rendelhető egy vagy több időpont, az időpontokhoz kapcsolódik a terem, az oktató és a
hallgatói jelentkezés. A hallgató a meghatározott jelentkezési időszakban hallgatói weben jelentkezhet a
konzultációra. Beállíthatjuk, hogy a konzultációhoz kapcsolódó összes időpontra egyben kell jelentkezni,
vagy az összes közül csak bizonyos számú alkalom választható ki vagy teljesítendő.
A hallgató eredménye rögzíthető konzultációra vonatkozóan, vagy időpontonként, az intézmény által
meghatározott tetszőleges eredmény típussal, és a választott típushoz tartozó eredménnyel, így értékelhető a
hallgatói teljesítmény a konzultációra vonatkozóan például ötfokozatú skálán érdemjeggyel, de rögzíthetjük
a részvételt is, Megjelent/Nem jelent meg bejegyzés típussal.
A lehetséges jelentkezők köre meghatározható a kapcsolódó tárgy, vagy szervezeti egység hallgatóira
szűkítve, ezen kívül rendelhető a konzultációhoz egyéncsoport, illetve meta szerkesztő segítségével
megadhatunk jelentkezési feltételt.
Megadhatunk minimum és maximum létszámot a teljes konzultációra vonatkozóan, és az alkalmakra is. A
hallgatói weben a beállított maximális létszámig engedi a program a jelentkezést, a kliensben a felhasználó
felülbírálhatja a beállítást.

10.1
Néhány példa a konzultáció alkalmazására, és az ehhez
ajánlott beállítások

Kiadás: 2017.07.21.

Verzió: 3.7.

Oldalszám: 123 / 136

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

OKTATÁS-SZERVEZÉS MODUL

Órarenden kívüli, kiegészítő óra: Konzultáció tárgy kapcsolattal, csak a tárgy féléves hallgatói számára,
egy vagy több alkalommal.
Kiscsoportos gyakorlat, a több lehetséges alkalom közül választhat a hallgató: A tárgy féléves hallgatói
jelentkezhetnek a maximális létszámig, a konzultációhoz több időpont kapcsolódik, a kötelező alkalmak
száma 1, így a hallgató egy időpontot választ.
Felkészítő óra: Tárgy kapcsolattal, de nem csak a tárgy hallgatói jelentkezhetnek, meta feltétellel vagy
egyéncsoporttal meghatározva a jelentkezők köre, pl. bizonyos képzések hallgatói.
Oktatói fogadó óra, konzultáció: Az oktató meghirdet minden hétre konzultációs lehetőséget, több
kapcsolódó időponttal (pl. 15 percenként egy 2 órás intervallumban), melyek közül egyre jelentkezik a
hallgató.
Záróvizsga felkészítő: Szervezeti egység kapcsolattal, a kar hallgatói számára elérhető, a végzős hallgatók
köre egyéncsoporttal vagy meta feltétellel szabályozva.
Olyan fakultatív program, előadás, melyen az intézmény bármely hallgatója részt vehet a maximális
férőhelyig: tárgy és szervezeti egység független konzultáció, egy vagy több alkalommal, meghatározott max.
létszámmal.
Konzultáció szervezeti
egység és tárgy
kapcsolat nélkül

Az intézmény
hallgatói
jelentkezhetnek

Oktatói fogadó óra

Tanulmányokhoz
közvetlenül nem
kapcsolódó tanfolyam,
kurzus

Konzultáció szervezeti
egység és/vagy tárgy
kapcsolattal

A tárgy hallgatói
jelentkezhetnek

A szervezeti egység
hallgatói
jelentkezhetnek

Kiegészítő óra

Gyakorlat,
laborfoglalkozás

Tantárgyi előkészítő

Indexsorhoz nem kötött
egyéb tevékenyéség,
foglalkozás a kar
hallgatóinak

Konzultációs lehetőségek

10.2

Konzultáció létrehozása és beállításai

Konzultáció létrehozására a kliens programban az „Adminisztráció (95400)/Konzultáció (56650), a
„Szervezeti egységek (28000)/Konzultáció (56800)”, a „Szervezeti egységek (28000)/Tárgyak
(46800)/Konzultáció (56750)” és a „Tárgyak kezelése (70400)/Tárgyak (70600)/Konzultáció (56700)”
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menüpontokon a „Hozzáad” gomb megnyomását követően az alapadatok kitöltésével van lehetőség, az
alábbiak szerint:

10.2.1

Alapadatok

Kód: Kötelező mező, egyedinek kell lennie. A program létrehozáskor automatikusan generál kódot a
létrehozás időpontjából, ez tetszőlegesen módosítható.
Név: Kötelező mező. Érdemes a konzultációnak informatív nevet adni, a hallgató a konzultáció neve alapján
tud keresni a weben.
Jelentkezési időszak eleje – Jelentkezési időszak vége: Kötelező mezők, a hallgatói webről a megadott
intervallumban megengedett a jelentkezés, kliensben történő jelentkeztetés esetén a felhasználó
felülbírálhatja.
Leírás: Leírást, bővebb információt adhatunk meg a konzultációról, mely a hallgatói weben is megjelenik.
Minimum létszám: Tájékoztató jellegű adat, logika nem épül rá.
Maximum létszám: A beállított maximum létszámig engedi a hallgatókat jelentkezni a webes felületről.
Kliensben figyelmeztető üzenet mellett megengedi a program a felhasználónak, hogy túllépje a maximális
létszámot.
Kötelező alkalmak száma: Ezzel a mezővel határozhatjuk meg alapvetően a konzultációra vagy az
időpontjaira történő jelentkezést. Amennyiben a mező üres, akkor a hallgató a konzultációra jelentkezik, és
annak minden kapcsolódó alkalmára, a kapcsolódó időpontok mindegyikén kötelező a részvétel, a hallgató
nem választ időpontot. (pl. több egymásra épülő alkalmas tanfolyam)
Ha kitöltjük a kötelező alkalmak száma mezőt, akkor a hallgató nem magára a konzultációra jelentkezik,
hanem a kapcsolódó időpontokra. A weben a hallgató számára kijelzésre kerül, hogy hány alkalmat kell
választania, és a program akkor engedi elmenteni a jelentkezést, ha a megfelelő számú alkalmat kiválasztotta.
(pl. kiscsoportos gyakorlat, több lehetséges időpont, a hallgató egyre jelentkezik)
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Kötelező alkalmak száma
(Lehetséges alkalmak száma)
Köt. alkalmak száma mező üres, a
konzultációra kell jelentkezni

Kötelező alkalmak száma meghatározott
(nem kell az összes kapcsolódó időpontra
jelentkezni)

(minden kapcsolódó alkalom kötelező)

A hallgató időpontokra jelentkezik

A hallgató konzultációra jelentkezik

Példa:

Példa:

Gyakorlati foglalkozás több lehetséges alkalommal - egy,
tetszőleges alkalomra kell jelentkezni, teljesíteni

Tanfolyam, kurzus, több egymásra épülő alkalommal,
melyek mindegyikén részt kell venni

Oktatói fogadóóra, konzultációs lehetőség:

Egy alkalmas konzultáció, előadás, egyéb tevékenység

Jelentkezés időpontokra vagy konzultációra a kötelező alkalmak száma alapján
Konzultáció típusa: Legördülő mezőből választható ki a típus, az intézmény által szabadon létrehozható
értékekből. Logika jelenleg még nem épül rá, de szűrésekben használható, illetve a hallgatói weben is
megjelenik. A típus lehet például Szakdolgozat, Kiegészítő óra, Tanfolyam, gyakorlati foglalkozásoknál
például Mérés vagy Szimuláció.
Félév: Beállíthatjuk, hogy a konzultáció mely félévhez kapcsolódik, nem kötelező mező. Fontos, hogy
amennyiben a konzultációra csak a tárgy hallgatói jelentkezhetnek, akkor amennyiben a félév mezőt üresen
hagyjuk, bármely hallgató jelentkezhet, aki a tárgyat bármely félévben felvette. Ha kitöltjük a félévet, akkor
azon hallgatók számára látható a konzultáció, és tudnak rá jelentkezni, akiknek a megadott féléves
indexsoraiban szerepel a tárgy.
Szervezet: A konzultációhoz kapcsolódó szervezeti egység. ha a „Szervezeti egységek/Konzultáció
(56800)” menüponton kerül létrehozásra a konzultáció, akkor a „Szervezet” mezőt automatikusan feltölti a
program a felettes menüponton kiválasztott Szervezeti egységgel. Amennyiben a konzultációhoz tartozik
szervezet, és emellett a ’Csak a szervezeti egység hallgatói’ jelölőnégyzet beállítottuk, akkor a weben csak
a szervezeti egység hallgatói számára lesz elérhető a konzultáció.
Tárgy: A konzultációhoz kapcsolódó tárgy. ha a „Tárgyak kezelése/Tárgyak/Konzultáció (56700)”
menüponton kerül létrehozásra a konzultáció, akkor a „Tárgy” mezőt automatikusan feltölti a program a
felettes menüponton kiválasztott tárggyal. Amennyiben a konzultációhoz tartozik tárgy, és emellett a ’Csak
a tárgy hallgatói’ jelölőnégyzet beállítottuk, akkor a weben csak a tárgy hallgatói számára lesz elérhető a
konzultáció. Ha az a cél, hogy csak a tárgy azon hallgatói tudjanak jelentkezni, akiknek valamely konkrét,
pl. az aktuális félév indexsoraiban szerepel a tárgy, akkor a „Félév” mezőt is be kell állítani.
Csak a szervezeti egység hallgatói és Csak a tárgy hallgatói jelölőnégyzetek: Amennyiben valamelyik
jelölőnégyzetet beállítjuk, akkor csak a konzultációhoz hozzárendelt szervezeti egység, vagy tárgy hallgatói
számára lesz elérhető a weben. Fontos, hogy egyszerre csak az egyik lehet bejelölve, de egyik sem kötelező.
Amennyiben a Tárgyak menüpont alatt hozzuk létre a konzultációt, akkor a program automatikusan kitölti a
’Csak a tárgy hallgatói’ jelölőnégyzetet, és ugyanígy Szervezeti egység felől a ’Csak a szervezeti egység
hallgatói’ jelölőnégyzetet.
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Ez az automatikus beállítás tetszőlegesen módosítható, pl. tárgy felőli létrehozásnál törölhetjük a jelölést,
vagy például rendelhetünk hozzá szervezeti egységet is a tárgyon felül, és beállítva a ’Csak a szervezeti
egység hallgatói’ jelölőnégyzetet létrehozhatunk olyan konzultációt, mely tárgyhoz kapcsolódóik, de a kar
minden hallgatója számára elérhető.
Tárgy kiválasztása rekurzívan jelölőnégyzet: Amikor olyan felületen vagyunk, ahol tárgyat kell
hozzárendelni a konzultációhoz és bepipáljuk, akkor nem csak annak a szervezeti egységnek a tárgyait
rendelhetjük a konzultációhoz, melyről a kiírást indítottuk, hanem a kiválasztott szervezeti egység alá tartozó
többi szervezeti egység tárgyából is válogathatunk.
Feltétel nélküli jelentkeztetés jelölőnégyzet: Bepipálásakor a megadott feltételek, és jelentkezési időszak
figyelmen kívül hagyásával jelentkeztethetünk hallgatót kliensből.

Alapadatok

10.2.2

Egyéb adatok

Díj típusa: A mezőben a konzultációhoz díj típus rendelhető. Amennyiben a konzultációhoz díj típus kerül
hozzárendelésre, akkor a hallgatói weben a konzultációra történő jelentkezéskor automatikusan kiírásra
kerül a konzultáció díja. A díj kiírásáról a hallgató üzenetben értesül. Ezt követően a szokásos módon, a
„Pénzügyek/Befizetés” menüpontban fizetheti be a hallgató a konzultáció díját.
Egyéncsoport: Hozzárendelt egyéncsoport esetén csak az egyéncsoport tagjai jelentkezhetnek a
konzultációra.
Jelentkezési feltétel: A megszokott meta szerkesztő segítségével fogalmazható meg jelentkezési feltétel.
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Egyéb adatok

10.3

A konzultáció időpontjai

A konzultációhoz kapcsolódó időpontok létrehozására a „Konzultáció időpontjai” tabulátorfülön, vagy a
„Konzultáció időpontjai (82650, 82900, 82950, 83050)” menüpontokon van lehetőség. A tabulátorfülön a
megszokott naptárfelület segítségével csoportosan is létrehozható több időpont egy meghatározott
intervallumban, az időpontok kezelésére, oktató, terem hozzárendelésre, időpontonkénti hallgatói
jelentkeztetésre, és eredmény felvitelre pedig a „Konzultáció időpontjai (82650, 82900, 82950, 83050)”
menüponton van lehetőség.
Az időpontonkénti jelentkeztetést valamint az időpontonkénti minimum és maximum létszám beállítást a
„Kötelező alkalmak száma” mező kitöltése szabályozza.
A minimum és maximum létszám beállításának lehetősége akkor aktív az időpontoknál, ha a „Kötelező
alkalmak száma” mező ki van töltve, ekkor mivel a hallgató egyenként jelentkezik az egyes időpontokra
meghatározható különböző minimum és maximum létszám. Ha a mező üres, akkor a létszámot a
konzultációra vonatkozóan a „Konzultáció” menüponton határozzuk meg, és magára a konzultációra történő
jelentkezés számít. (például ha egy öt alkalmas konzultációra jelentkezik egy hallgató, akkor a jelentkezés
mind az öt alkalomhoz fog kapcsolódni, de ez összesen egy jelentkezésnek számít)
Az időpont addig piros színű betűvel jelenik meg a felületen, amíg a jelentkezők száma nem éri el a minimum
létszámot, egyéb logika, automatizmus nem épül rá.
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Konzultáció időpontjai tabulátorfül

Konzultáció időpontjai menüpont

10.3.1

Hallgatói jelentkezés a konzultációra
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Amennyiben a „Kötelező alkalmak száma” mezőt üresen hagyjuk, tehát minden alkalomra kell jelentkezni,
akkor a jelentkeztetés kliensben a „Konzultáció” menüpontokon a „Hallgatók” tabulátrofülön történik, és a
jelentkezés automatikusan minden időponthoz kapcsolódóan létrejön. Ebben az esetben az időpontoknál
inaktív a „Hozzáad” gomb.
Ellenkező esetben is így működik, azaz ha ki van töltve a mező, és időpontonkénti jelentkeztetés történik
akkor a „Konzultáció” menüpontokon inaktív a jelentkeztetés lehetősége, így a hallgatókat az időpontnál
kell jelentkeztetni.
Fontos, hogy mindkét beállítás esetén a „Konzultáció” menüpontokon a „Hallgatók” tabulátorfülön
felsorolásra kerül minden jelentkezett hallgató, a jelentkezett időpontok számától függetlenül, egyszer.
A logika a hallgatói weben is érvényesül, a hallgató a beállításoknak megfelelően tud jelentkezni, erről
bővebben a webes működésről szóló fejezetben lehet olvasni.

10.4

Oktató és terem hozzárendelés

Az oktató és a terem mindig az időponthoz kapcsolódik, és a „Konzultáció időpontjai (82650, 82900,
82950, 83050)” menüpontokon lehet hozzárendelni.

10.4.1

Oktató hozzárendelés

Az „Oktatók” tabulátorfülön egyrészt a „Listából hozzáad” gomb megnyomásával a rendszerben szereplő
oktatók közül rendelhető tetszőleges egy vagy több oktató az időponthoz, másrészt a felületen található
„Oktató” mezőben rögzíthetünk tetszőleges, a rendszerben nem szereplő külsős, vendégoktatót.
Az oktató órarendjében weben és a kliensben is megjelenik az általa tartott, oktatott konzultációs időpont.

10.4.2

Teremfoglalás, teremigénylés

A TEREM_KONZULTACIOS_TEREMFOGLALAS paraméter határozza meg, hogy a konzultációhoz
közvetlenül foglalható, vagy igényelhető-e terem.
Az időponthoz termet rendelni a „Teremfoglalások” tabulátorfülön a belső Hozzáad gomb segítségével
lehet, itt a megszokott teremkereső felület nyílik meg. A terem kiválasztását és jóváhagyását követően a
közvetlenül foglalható termekre azonnal létrejön a foglalás. Amennyiben az intézményi paraméter beállítás
szerint csak igénylés lehetséges, vagy bizonyos termekre jogosultságunk szerint csak igénylést adhatunk le,
akkor ameddig az igénylést az erre jogosult felhasználó el nem fogadja, addig a választott terem nem jelenik
meg a „Teremfoglalások” tabulátorfülön, a feldolgozásra váró teremigényeket a „Konzultációs
teremigények (57250, 57400, 57350, 57300)” menüponton lehet megtekinteni.
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Oktató hozzárendelés

10.5

Eredmény rögzítése

Eredmény vagy jelenlét rögzíthető a hallgatónak időpontonként, és a teljes konzultációra vonatkozóan is. Az
indexsorbejegyzés felvitelhez hasonlóan először eredménytípust kell választani, majd az ehhez tartozó
eredmények közül választhatunk. Az eredménytípusok és eredmény értékek az intézmény által szabadon
bővíthetőek, létrehozására és összerendelésére az „Adminisztráció/Kódtételek (95600)” menüponton van
lehetőség „Konzultációeredmény típusa” és a „Konzultáció eredménye” táblákat kiválasztva.
Időpontonkénti eredményt a „Konzultáció időpontjai (82650, 82900, 82950, 83050)” menüpontokon a
„Hallgatók” tabulátorfülön rögzíthetünk, a teljes konzultációra vonatkozó eredményt pedig a Konzultáció
alatt, az „Eredménybeírás (62150, 62000, 62050, 62100) menüpontokon.
Egy konzultációra felvihetünk akár mindkét irányból eredményt, így például egy több alkalmas gyakorlati
foglalkozás esetén rögzíthetünk alkalmanként jelenlétet, Megjelent/Nem jelent meg bejegyzéssel, majd a
teljes gyakorlatra (konzultációra) vonatkozóan pedig érdemjegyet.
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Eredménybeírás

10.6

Konzultációk kezelése az oktatói weben

A konzultációk oktatói weben az menüponton történő létrehozása és kezelése is a fentiek szerint kerültek
kialakításra.
Az „Oktatás/Konzultációk” menüpontban van lehetősége az oktatónak konzultációt létrehozni, azon
konzultációkat megtekinteni, melyeknek valamely időpontjához oktatóként hozzárendelésre került, vagy a
konzultációkat szerkeszteni, eredményt rögzíteni, hallgatói listát, jelenléti ívet nyomtatni.
Az alapadatok létrehozásánál az oktatói weben a klienssel megegyező logikák érvényesülnek. Amennyiben
az oktató tárgyat vagy szervezeti egységet rendel a konzultációhoz, akkor a ’Csak a tárgy hallgatói’ vagy a
’Csak a szervezeti egység’ hallgatói jelölőnégyzet automatikusan bejelölésre kerül, ezt lehetősége van
módosítani.
Az alapadatok mentését követően az ’Időpontok’ tabulátorfülön lehet létrehozni a kapcsolódó alkalmakat,
illetve ezekhez termet és oktatót rendelni. A létrehozó oktató automatikusan hozzárendelésre kerül az
alkalmakhoz, de lehetősége van további oktatók hozzárendelésére is.
Amennyiben kitöltésre kerül a ’Kötelező alkalmak száma’ mező akkor alkalmanként lehet meghatározni a
minimum és maximum létszámot.
Az oktatói weben addig lehetséges a konzultáció és a kapcsolódó időpontok bármely adatának módosítása,
amíg egyik alkalomra sem jelentkezett hallgató.
Emellett az oktatónak lehetősége van webről hallgatói listát/jelenléti ívet nyomtatni az egy egyes
időpontokhoz, vagy a konzultáció összes feljelentkezett hallgatójára vonatkozóan. A nyomtatványon
megjelenítésre kerül a rögzített eredmény is.

10.7

Konzultációk a hallgatói weben
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A hallgatói weben a „Tanulmányok/Konzultáció” menüpontban van lehetősége a hallgatónak a konzultációra
történő jelentkezésre.
A felületen szűrési lehetőség van „Tárgyra”, „Konzultációra”, „Időszakra” és „Típusra”.
A sorvégi + jelre kattintva a Jelenkezést választva megnyílik egy új ablak, ahol fel vannak sorolva a
konzultáció időpontjai, a sor végén jelölőnégyzettel, hasonlóan a tárgyfelvétel + kurzus kiválasztáshoz. Az
ablakban a következő szöveg jelenjen meg az időpontok felett: ’Választandó alkalmak száma:’
A hallgatói webes jelentkezés kétféleképpen működik, attól függően, hogy a konzultáció alapadataiban ki
van-e töltve a kötelező alkalmak száma:
Kötelező alkalmak száma üres: Hallgató jelentkezéskor minden időpont sorvégi jelölőnégyzet ki van jelölve,
a hallgató nem tudja módosítani, mentéskor az összes időpontra megtörténik a jelentkezés. Ilyenkor a
következő szöveget jelenik meg: Választandó alkalmak száma: A konzultáció minden időpontja kötelező,
ezért a kiválasztás nem lehetséges
Kötelező alkalmak száma nem üres: Hallgatói jelentkezéskor a feljövő ablakban a hallgató jelöli ki az
időpontokat. Minden esetben csak akkor engedi a program menteni a jelentkezést, ha a hallgató annyi
időpontot jelölt meg, amennyi a kötelező alkalmak száma. Lehet cserélni is az időpontokat, de minden
esetben csak a kötelező alkalmak száma szerint. Ebben az esetben a Választandó alkalmak száma: a kötelező
alkalmak száma mező értéke számmal.
Lejelentkezéskor minden esetben minden kapcsolódó időpontról lejelentkezik a hallgató.
.

Hallgatói webes
jelentkezés

Választandó alkalmak
száma meg van adva

Minden alkalom kötelező

Automatikusan kijelölésre kerül
a felületen minden kapcsolódó
alkalom, a hallgató módosítani
nem tudja

A hallgató kiválaszthat a
felsorolt alkalmak közül annyit,
amennyi meghatározásra került

11 Jegyzetek
A „Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves adatok/Jegyzetek (62850)” felület, illetve a kiadási igazolás
nyomtatása funkció használatával a hallgató képzéséhez rendelt jegyzetraktárban található, a hallgató felvett
tárgyaihoz rendelt jegyzeteket a hallgató számára kiadhatjuk.
A jegyzetmodul működése, a jegyzetkiadás folyamata a következő:
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Jegyzetek tárgyhoz rendelése: A „Tárgyak/Témakör(71000)” menüponton tudunk a tárgyhoz jegyzetet
rendelni, a Téma mező kitöltése után a Jegyzetek tabulátor fülön Szerkeszt, majd Jegyzet hozzárendelés
gomb, a kívánt jegyzetet hozzárendeljük a tárgyhoz. Egy tárgyhoz tetszőleges számú jegyzet
hozzárendelhető.

Jegyzet hozzárendelése tárgyhoz
Új jegyzetraktár létrehozása és jegyzet hozzárendelése: „Adminisztráció/Jegyzetraktárak(20500)”
„Hozzáad” gomb. A „Jegyzetek” tabulátor fülön tudunk a raktárhoz jegyzetet rendelni, a Darab és az Ár
kötelező mezők.
A „Szervezeti egységek” tabulátor fülön a Jegyzetraktár szervezeti egységhez rendelhető, és az adott
szervezeti egységhez tartozó hallgatók a hallgató képzésének szervezeti egysége szerint, az adott
jegyzetraktárból szolgálhatók csak ki. Minden szervezeti egységhez maximum 1 jegyzetraktár tartozhat.
A jegyzetraktárban és a jegyzetek (78400) menüponton is lehet a jegyzetekhez képzést rendelni (nem
kötelező), ekkor csak az adott képzés hallgatóinak adható ki a jegyzet.
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Jegyzetraktár
Az AUTOMATIKUSJEGYZETHOZZARENDELES karosítható paraméter I érteke esetén a
tárgyjelentkezésnél a felvett tárgyhoz tartozó jegyzeteket automatikusan hozzárendeljük a hallgató féléves
adatsorához. A paraméter N értéke esetén, vagy ha a tárgyfelvétel után történtek meg az összerendelések,
utólag is hozzárendelhető a hallgató féléves adatsorához jegyzet.
Ha a hallgató felveszi a tárgyat, akkor a „Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves adatok/Jegyzetek(62850)”,
melyhez hozzárendelésre került jegyzet, a felületen megjelennek a felvett tárgyakhoz tartozó jegyzetek, ezen
a felületen van lehetőség bepipálni a kiadható jegyzeteket, és a nyomtatás gombbal kiadásra kerülnek a
hallgatónak azon jegyzetek, melyek státusza kiadásra vár, és jegyzetraktárban az aktuális darabszáma
nagyobb, mint 0.
Jegyzetigazolás nyomtatása után a Státusz mező Kiadva lesz, és a Kiadva mező töltődik az aktuális
dátummal.
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Jegyzet kiadás a hallgató részére
A „Kiadott jegyzetigazolások (62900)” menüponton láthatóak a kiadott igazolások, itt lehetőség van a
„Stornózás” gombbal érvényteleníteni a kiadott jegyzetigazolást, ebben az esetben a Jegyzetek felületen a
jegyzet státusza ismét kiadásra vár lesz.
„Adminisztráció/Jegyzetraktárak/Aktuális jegyzetlista(62650)” felületen látható, hogy az adott
jegyzetraktárban aktuálisan mely jegyzetek szerepelnek. A Bevételezés adatai tabulátor fülön látható az
aktuális jegyzetek darabszáma is.
A „Kiadott jegyzetek (62700)” menüpontban látható, hogy az adott jegyzetraktárból mely jegyzetek
kerültek kiadásra.
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