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1. Oktatás szervezés
1.1. Bevezetés
Az oktatásszervezés
ktatásszervezés a tanulmányi adminisztráció
adminisztráció kiemelten kezelendı része. Az intézmények a
képzéseikett általában karonként szervezik, de az intézmény elvárásainak megfelelıen lehetıség van más
szervezeti egység alatt is képzések kezelésére,
kezel
pl. tanfolyami központ,
pont, speciális
spe
továbbképzı intézet,
doktori iskola stb. A képzések
sek különbözı típusúak lehetnek: egyszakos,
zakos, és többszakos képzések, speciális
továbbképzések, tanfolyamok, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, doktori képzés stb. A szakok,
tanfolyamok,, továbbképzések adott tanterv szerint kerülnek be
be a rendszerbe. Mintatanterv alatt a
tárgyaknak bizonyos rendszerét értjük, amelyeket ciklusonként (félévenként)
(félévenként) csoportosítva adhatunk meg.
meg
A tantárgyak bizonyos tulajdonságai mintatantervenként eltérhetnek,
eltérhetnek, például felvétel típusa, óraszám,
elıkövetelmény, ajánlott félév. Mintatantervek tartozhatnak szakokhoz, szakirányokhoz, bármilyen
részképzéshez.
Jelen dokumentációban
ban bemutatjuk a képzések, szakok, szakirányok, mintatantervek,
tantervek, tárgyak kezelését a
Neptun.Net rendszeren belül.
entáció a képzések, a hozzájuk tartozó szakok, virtuális szakok, szakirányok és
Jelen dokumentáció
mintatanterveik létrehozását, karbantartását,
karbantartását illetve egymáshoz rendelését mutatja be. A virtuális szak
megnevezés alatt értjük azoknak az értelmiségi, mőveltségi, módszertani tárgyaknak a csoportját, amelyek
a szakhoz tartoznak, és amelyeket a képesítési követelmény elıír a képzés során.

1.2. Szervezeti egységek
1.3. Szervezeti struktúra
A „Szervezeti egységek (28000)”
(28000) menüpontban megtekinthetı az intézmény szervezeti struktúrája.
struktúráj A
Neptun.Net rendszer lehetıvé teszi az intézményi hierarchia megfelelı leképezését,
leképezését egymáshoz való
viszonyukat, kötıdésüket.. A ’+’ és ’-’ jellel lehet a fastruktúrában megjelenı szervezeti egységhez tartozó
elemeket kibontani,, illetve elrejteni.
Szervezetii egységeken belül különbözı képzési helyek megadására is lehetıséget ad a program. Ugyanitt
adminisztráljuk az adott szervezeti egységre vonatkozó adatokat, pl. címek, munkatársak,
bankszámlaszámok, adózási adatok, illetve itt határozhatjuk meg a rá vonatkozó
vonatkozó összerendeléseket, mint a
FIR szervezet (kar, kollégium, doktori iskola), vagy az adminisztrációs hely.
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Szervezeti egységek

1.4. A Neptun.Net képzés modellje
A Neptun.Net rendszer a hallgató tanulmányait
tanulmányait modulokból építi fel, ahol a modulok viszonyrendszere
viszonyren
a
meghatározó. A modul alatt értjük a képzést, szakot,
szakot szakirányt
yt és virtuális szakot.
szakot Eltérı szinten kezeljük
a képzést, szakot és a szakirányt. A szak és a képzés mindenképpen meghatározza a tanulmányokat, tehát
minden hallgatónál léteznie kell. Attól függıen, hogy hogyan épül fel a hallgató képzése (egyszakos vagy
többszakos), tartozik hozzá
ozzá egy képzés és azon belül egy vagy több szak, esetlegesen virtuális szak.
Hagyományos egyszakos kredites képzés, osztatlan képzés, alapképzés és mesterképzés, illetve a doktori
képzés esetén a képzés és szak megegyezik. A hagyományos, kredites többszakos
többszak képzés esetén a képzés
és szak eltérı, egy képzéshez több szak (esetleg virtuális szak) is tartozhat.
A képzéshez tartozhat egy vagy több szakirány, de többszakos képzés esetén a szakirány szakonként is
eltérhet. A hallgatóhoz tartozó szakokat és szakirányokat
szakirányokat félévekhez kapcsolódóan határozzuk meg. A
mintatanterveket szakokhoz és szakirányokhoz kapcsoljuk. Ebbıl következıen egy hallgatóhoz egy
képzésen folytatott tanulmányai során félévenként különbözı szakirány vagy mintatanterv tartozhat.

1.5. Képzések
1.6. Képzés
pzés létrehozása
Képzés létrehozásánál a kiinduló pont a „Szervezeti egységek (28000)” menüpont, ahol a képernyı felsı
részén található faszerkezetbıl kiválasztjuk az adott szervezeti egységet, majd a következı lépésben a
szervezeti egységek alatt lévı „Képzések (200000)” menüpontra lépünk. A „Hozzáad” gomb
megnyomásával a kiválasztott szervezeti egységhez rendelhetünk új képzést. Kitöltjük a képzés alapadatait
(név, kód, nyelv, félévszám stb.). A modultípust a program automatikusan tölti ki. A zölddel jelölt
je
mezık
kitöltése kötelezı. Az adatok megadása után a „Mentés” gombra kattintva a program elmenti a képzést.
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Karhoz tartozó képzések
Ezután a „Képzésspecifikus adatok” fülre lépünk, ahol megadjuk a lehetséges aktív szakok számát. Itt
állítjuk be azt,, hogy a képzéshez egy, vagy több szak tartozik, vagyis, hogy a képesítési követelménynek
megfelelıen hány szak elvégzése szükséges a diploma megszerzéséhez, melynek lehetséges értékei 1 vagy
2. (Egyszakos, vagy többszakos képzésrıl van szó.) Majd megadjuk a képzésre vonatkozó plusz
információkat (programtípus, képzés szint, képzési típus, tudományterület stb.). Ezen a felületen találjuk a
„Vizsgázóazonosító” mezıt is, amelynek beállítása kötelezı. Egy legördülı listából választhatjuk ki, hogy
a hallgatók vizsgajelentkezésénél
izsgajelentkezésénél milyen információkat lássunk a hallgatókról (pl. Név;
Név Neptun kód; Név
és Neptun kód stb.). Az „OM azonosító” kitöltése valamint a diplomatípus megadásának is fontos szerepe
van. A képzésspecifikus adatok fülek mezıinek kitöltése az oklevélmelléklet
oklevélmelléklet adataihoz szükségesek. Az
adatok felvitele után megnyomjuk a „Mentés” gombot.

Képzésspecifikus adatok
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1.7. Képzések FIR képzéssel való összerendelése
A „Képzésspecifikus adatok 2” fülön találjuk a „FIR képzésmegfeleltetés” mezıt. Ezt az értéket
értéke egyszer,
az elsı FIR-es
es adatszolgáltatást megelızıen kell megadni. Nyomjuk meg az összerendelı gombot. Ekkor
megjelenik a képzésterítéskor az intézmény által elfogadott képzések listája. Válasszuk ki a képzéshez
tartozót és nyomjuk meg az „OK” gombot. Amennyiben
ennyiben két szakos képzésrıl van szó, akkor a „FIR
képzésmegfeleltetés” mezıben válasszuk ki az egyik, a „FIR képzésmegfeleltetés 2” mezıben a másik
szakot.

FIR képzésmegfeleltetés

1.8. Szakok
A „Szervezeti egységek (28000O)”/
(28000O) „Szakok (30800)” menüpont alatt
att lehet a kiválasztott szervezeti
egységhez tartozó szakokat karbantartani, új szakokat felvinni és törölni.

1.9. Szak létrehozása
Új szakot a „Hozzáad” gombra kattintással lehetséges felvinni, ahol a megjelenı mezıket értelemszerően
ki kell tölteni. A „Modultípus”
ultípus” mezı ilyenkor automatikus töltıdik. Az alapadatok kitöltése után a
„Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá a szak létrehozását. A „Mégsem” gomb megnyomásával az új adatok
nem kerülnek be a rendszerbe.

Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 12 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ

Szakok

1.10. Szakok karbantartása
A „Szerkeszt” gomb segítségével
egítségével a kiválasztott szervezeti egységhez tartozó, és már meglévı szakokat
tarthatjuk karban. Az adatok módosítása után a „Mentés” gombbal elmenthetjük, a „Mégsem” gombbal
elvethetjük a változásokat.

1.11. Szakhoz tartozó mintatanterv
A „Szervezeti egységek (28000)”/
(28000) „Szakok (30800)”/
”/ „Szak mintatantervei (31000)” menüpont alatt a
kiválasztott szakhoz mintatanterve(ke)t rendelhetünk.

Szak mintatantervei
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1.11.1. Új mintatanterv létrehozása
Új mintatanterv létrehozásához a „Hozzáad” gombra kattintsunk. A felületen
ten meg kell adni a mintatanterv
elnevezését, a mintatanterv érvényességének kezdetét és lejáratát. Fontos, hogy kódot is adjunk meg a
mintatantervekhez,
antervekhez, mert például a rá épülı meta kifejezéseknél a kódokra hivatkozik a program,
feltételként az adható meg, illetve az import folyamatok is erre épülnek. Az adatok megadása után
kattintsunk a „Mentés” gombra. Ekkor létrehoztuk az adott szakhoz tartozó
tartozó mintatantervet, melyhez a
következı lépésben tárgyakat kell rendelni.

1.11.2. Mintatanterv karbantartása
A mintatanterv karbantartására a „Szerkeszt” gomb megnyomásával van lehetıség. Segítségével
módosíthatjuk a mintatanterv nevét, illetve érvényességének kezdetét és lejáratát. A módosításokat a
„Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá, a „Mégsem” gombra kattintással azonban nem történik változás az
adatokban.
A mintatanterv érvényességét pontosan állítsuk be, mert a program különbözı logikákat épít rá. Például, ha
egy mintatanterv lejárt (vagyis érvényességi ideje kisebb, mint az aktuális dátum), akkor a hallgató már
nem tud belıle tárgyat felvenni, késıbbi félévein meg sem jelenik. Amikor új hallgatókat emel át a
Neptun.Net a Gólya adatbázisból, arra figyel, hogy
hogy a gólyás képzéshez rendelt Neptunos szak
mintatantervénél a kezdı- és végdátum közé essen a Gólya konverzió idıpontja. Ebben az esetben a
hallgatóhoz már nem csak a képzés és a szak kerül be, hanem a mintatanterv is.
A „Véglegesítve” jelölınégyzet segítségével
segítségével határozható meg, hogy az adott mintatanterv szerkesztésének
idıszaka lejárt, azaz az adott mintatanterv végleges. Ezután a mintatanterv szerkesztésére nincs lehetıség.
Nevét nem lehet módosítani, nem lehet másolni, tárgyat hozzáadni stb. A konvertálással átkerült
mintatantervek esetében a jelölınégyzet szürke. Ez azt jelenti, hogy még nincs eldöntve, hogy üres vagy
véglegesített
gesített legyen. Ekkor tehát a „Szerkeszt” gombbal lehet módosítani. Szürke állapotában nem
befolyásolja a mőködést.

1.11.3. Mintatantervhez
ez tartozó tárgyak felvitele, illetve azok
karbantartása
”/ „Szak mintatantervei (31000)”/
Következı lépésként a „Szervezeti egységek (28000)”/ „Szakok (30800)”/
„Mintatanterv tárgyai (31200)” menüpontra lépünk. Ezen a felületen lehet a kiválasztott mintatantervhez
mintata
tárgyakat, illetve tárgycsoportokat rendelni. Itt jelennek meg azok a tantárgyak, melyek a mintatantervhez
tartoznak.
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Mintatanterv tárgyai

1.11.3.1. Mintatanterv tárgyainak és tárgycsoportjainak egyenkénti felvitele
Egy tárgy vagy tárgycsoport hozzáadásához
hozzáad
kattintsunk a „Hozzáad”,, majd a „Tárgyat választ” vagy a
„Tárgycsoportot választ” gombokra.
gombokra Ilyenkor
lyenkor a program felkínálja a rendszerben a mintatantervhez
rendelhetı tárgyak, illetve tárgycsoportok listáját. A tárgy vagy tárgycsoport kiválasztása után kattintsunk
az „OK” gombra. Fontos, hogy a rendszer lehetıvé teszi, hogy a mintatantervben szereplı
szerepl tárgyaknak
minden egyes attribútumát (tárgyfelvétel módja,
módja, elıkövetelmény, ajánlott félév és óraszám.)
óraszám külön
állíthatjuk. Miután megadtuk az általunk kívánt adatokat,
adatokat kattintsunk a „Mentés
Mentés” gombra.
Ha a tárgycsoportot hozzáadjuk
áadjuk a mintatantervhez, és a „Követelmény” legördülı menübıl válasszuk ki a
„Nincs megadva” értéket, mert ebben az esetben a tárgycsoportba tartozó valamennyi tárgy
t
azzal a
követelménnyel kerül be a mintatantervbe,
mintatantervbe ami a tárgyaknál be van állítva.

Tárgycsoport mintatantervhez rendelése
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1.11.3.2. Mintatanterv tárgyainak csoportos felvitele
Több tárgy egyidejő hozzáadásához kattintsunk a „Csoportos hozzáadás” gombra. A program kilistázza a
tárgyakat, a „Shift” vagy a „Ctrl”
Ctrl” billentyőket lenyomva tartva, illetve (elsısorban keresés esetén) a
jelölınégyzet használatával jelöljük ki a tárgyakat, melyeket a mintatantervhez szeretnénk rendelni, majd
kattintsunk az „OK” gombra. A többi mezı kitöltése után, szintén a „Mentés
Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá a
mintatantervhez tartozó tárgyak felvételét a rendszerbe,
rend
illetve a „Mégsem
Mégsem” gomb megnyomásával
elvethetjük. Szerkesztés után – akár csoportosan – adjuk meg a tárgy mintatantervi adatait, vagyis a
felvételtípust, ajánlott félévet.
A felületen lehetıség van a mintatanterv tárgyainak csoportos felvitelére import
import funkcióval is. Ehhez a
felsı listán jobb egérgombbal kattintva, és az „Import…” funkciót választva van lehetıség. Az import xls
vagy txt formátumban történhet.

Mintatanterv tárgyainak importálása

1.11.3.3. Mintatanterv tárgyainak karbantartása
A „Szerkeszt” gombra kattintással lehetıség van a mintatantervhez tartozó tárgyak mintatantervi
adatainak karbantartására, módosítására. A „Mentés” gombbal a változások bekerülnek a rendszerbe.
A „Csak a mintatantervhez rendelt kurzusok vehetık fel” jelölınégyzet beállításával
eállításával érhetı el, hogy csak a
mintatantervben szereplı tárgyakra és azok kurzusaira jelentkezhessenek a hallgatók.

1.11.3.4. Mintatanterv tárgyaihoz tartozó elıelı és végleges követelmények
szerkesztése
A „Követelmények” fülre lépvee a mintatanterv tárgyaihoz elı
e és végleges követelményt
köv
adhatunk meg.
A Neptun.Net programban megkülönböztetünk elızetes és végleges tárgyjelentkezési idıszakot. A két
követelmény közül az idıszak típusának megfelelı követelmény fut le a jelentkezés pillanatában, illetve az
adminisztrátorok
trátorok számára is lehetıséget biztosít a program mindkét típusú feltétel manuális ellenırzésére.
A két követelmény megegyezhet vagy eltérhet egymástól. Ha az intézmény használja mindkét idıszakidıszak és
követelménytípust, akkor lehetıség van egy enyhébb és egy
egy szigorúbb feltétel megadására. Példa erre,
amikor egy tárgy egy másik tárgyra épül, és az elızetes jelentkezési idıszak egybe esik az elızı félév
vizsgaidıszakával, tehát a hallgatók egy része még nem tudta teljesíteni az elıkövetelmény tárgyat.
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Ekkor márr az elızetes jelentkezési idıszakban tudjuk biztosítani egy függvénnyel azt, hogy csak azok a
hallgatók vehessék fel a tárgyat, akik az elıkövetelmény tárgyat vagy már teljesítették, vagy felvették
(tehát legalább esélyük van a teljesítésre). A végleges idıszakban
idıszakban beállítjuk az elıfeltételben szereplı tárgy
teljesítését, tehát ekkor már csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a tárgyat teljesítették. A félév
indításakor az adminisztrátor lefuttatja a végeleges követelményellenırzést azokra a hallgatókra, akik
a
még
nem teljesítették az elızetes idıszakban a tárgyat (de felvették), és azoktól a hallgatóktól, akiknek nem
sikerül a vizsga, törlik. (Amennyiben az intézmény csak az egyik típusú idıszakot kívánja használni, akkor
az annak megfelelı követelményt adják
adj meg.) (A 2R-ben
ben megadott meta függvényeket egy fordítóprogram
segítségével a Neptun.Net-be
be átemeljük).
A követelményszerkesztı megnyitásához válasszuk ki a tárgyat vagy tárgyakat („Ctrl”/„Shift”
(
billentyők
vagy a kijelölınégyzetek segítségével),
segítségével) lépjünk át a „Követelmények” fülre és kattintsunk a „Szerkeszt”
gombra. Attól függıen, hogy elıkövetelményt vagy végleges követelményt szeretnénk definiálni,
kattintsunk a megfelelı „Szerkeszt
Szerkeszt” gombra. Ekkor megjelenik a metaszerkesztı felület, amelyben
függvények
ek és meta kifejezések segítségével megadhatjuk a tárgy felvételének feltételeit.

Tárgy elıkövetelménye

Követelmény szerkesztı felület
A követelmény megszerkesztése után kattintsunk az „OK” és végül a „Mentés
Mentés” gombra.
Függvényünket megadhatjuk tárgyeredményre,
tárgyeredményre, tárgycsoportra, tárgyfelvételre, kreditpontra, félévre stb (ld.
Neptun.Net Metanyelv dokumentáció).
A program a követelményeket meghatározott hierarchia szerint kezeli. A követelmények megadására
lehetıség van a tárgy táblában is. A hallgató jelentkezésekor
jelentkezésekor (vagy az adminisztrátor által történt
jelentkeztetéskor, illetve követelményellenırzés kézi futtatásakor) a program megvizsgálja, hogy a
mintatantervnél talál-ee a megfelelı típussal követelményt.
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Ha igen, akkor annak alapján végzi az ellenırzést.
ellenırzést. Ha nem, akkor tovább megy a tárgy táblára, és ha ott
talál a típusnak megfelelı követelményt, akkor az alapján ellenıriz. (A hierarchiában tehát az elsı a
mintatantervnél megadott követelmény, és a két követelmény sosem adódik össze.)

1.11.4. Mintatantervhez
Mintatantervhez tartozó szabadon válaszható tárgyak definiálása
Mintatantervenként beállítható a szabadon választható tárgyak halmaza („Egyéb
(„Egyéb szabadon választható
tárgyak” fül). A szabadon választható tárgyak halmazának meghatározására az FDL szőrı segítségével van
lehetıség.
etıség. A szőrés meghatározásával definiálják a szabadon választható tárgyak halmazát. A jelenleg
hatályos szabályoknak megfelelıen az ajánlott szőrı, hogy az intézményhez tartozó összes tárgyból
levesszük a szakos/szakirányos mintatantervben szereplı tárgyakat,
tárgyakat, így a hallgató azok kivételével az
intézmény összes tárgyát felveheti szabadon választott tárgyként.

Szabadon választható tárgyak halmazának definiálása

1.11.5. Mintatantervhez tartozó mérföldkövek
Minden egyes mintatantervhez külön tetszıleges számú mérföldkı meghatározására van lehetıség a
rendszerben. A mérföldkı az intézmény által meghatározott a mintatantervre épülı feltételrendszert jelenti,
melynek alapján tanulmányai során folyamatosan, illetve a tanulmányok végén ellenırizhetjük a hallgató
elırehaladását.
rehaladását. Mérföldköveket akár definiálhatunk félévenként. Az ellenırzés történhet kreditek, tárgy,
tárgycsoport, és teljes mintatanterv alapján, amin belül szőkíthetünk pl. felvételtípus, félév, követelmény
stb. alapján.
Új mérföldkı létrehozásához kattintsunk
kat
a „Hozzáad” gombra. Adjuk meg a mérföldkı nevét, a félévet,
amelyre vonatkozik, majd kattintsunk a „Mérföldkı módosítása” gombra. Ekkor egy metaszerkesztı
felület jelenik meg, ahol beállíthatjuk a mérföldkövet. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
rendsz elmenti az
adatokat.
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Mintatantervhez mérföldkı felvitele

1.11.6. Mintatantervek másolása
A mintatantervek másolása funkció két típusú másolást tesz lehetıvé. A felhasználónak lehetısége van a
fenti listában látható mintatanterv tárgyai közül kijelölni tárgyakat
tárgyakat és a kijelölt tárgyakat egy másik,
másik
meglévı mintatantervbe másolhatja, vagy a kijelölt tárgyakból egy új mintatantervet hozhat létre.

Mintatantervmásolás felület
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A fenti kép felsı részén megjelenı lista tartalmazza a kiválasztott mintatanterv tárgyait.
tárgy
A felület alsó
részén megjelennek az intézményhez tartozó mintatantervek. A „Másolás már létezı mintatantervbe” fület
választva a fenti listában kijelölt tárgyakat másolhatjuk a lenti listában kijelölt mintatantervbe a „Másol”
gombra kattintva. A másolás
lás után a program tájékoztatja a felhasználót a másolás sikerességérıl.
Ennek menete tehát: válasszuk ki a „Shift”/a „Ctrl” billentyők vagy a kijelölınégyzetek segítségével a
felsı részben levı tárgyakból azokat, amiket át szeretnénk másolni egy másik mintatantervbe,
min
majd az alsó
felületen jelöljük ki azt a mintatantervet, amelyikbe a tárgyakat másolni
másolni szeretnénk.

Tárgyak másolása már létezı mintatantervbe
Ezután nyomjuk meg a „Másol” gombot. Ezzel a tárgyakat bemásoltuk az általunk kiválasztott
mintatantervbe,, melyrıl a program informál minket.

Tájékoztató üzenet
Az „Új mintatanterv létrehozása a kiválasztott tárgyakból” fülre lépve van lehetıség 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
van lehetıség az új mintatanterv létrehozására.
létrehozására
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Mintatanterv tárgyaiból új mintatanterv létrehozása
A másolás sikerességérıl szintén tájékoztat minket a rendszer.

Tájékoztató üzenet
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
lehet tartani, nevét meg lehet változtatni stb.

Másolt mintatanterv
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1.11.7. Hallgatócsoport mintatantervhez rendelése
A létrehozott mintatanterveket hallgatókhoz kell rendelni ahhoz, hogy a hallgatók a webes felületen
megkezdhessék a tárgyjelentkezésüket. Hallgató
Hallgató hozzárendelésére csoportos lehetıséget biztosít a program
a „Szervezeti egységek (28000)”/ „Képzések (200000)”/ „Szakok” vagy „Virtuális szakok” vagy
„Szakirányok”/ „Mintatanterv hallgatói” menüpontokat választva.

Mintatanterv hallgatói
A legördülı listából a félév kiválasztása után a „Hozzáad” gombra kattintva van lehetıség az adott
mintatantervhez csoportosan hallgatók hozzárendelésére (a „Shift”/„Ctrl”
„Ctrl” billentyők vagy a
kijelölınégyzetek segítségével).. Ennek elıfeltétele, hogy a hallgató rendelkezzen
rendelkez
a megadott féléves sorral,
illetve a féléves soron rendelkezzen a mintatantervhez kapcsolódó szakkal.

1.11.8. Mintatantervcsere
Ha egy hallgatót szakhoz és mintatantervhez rendeltünk egy adott féléven, az az ezt követı félévek
létrejöttekor viszi magával a következı
övetkezı félévekre is. Ha egy adott szakhoz létrejön egy új mintatanterv, és
pl. hallgató vagy hallgatók visszatérnek egy vagy több passzív félév után, és késıbb kezdett hallgatók már
egy új mintatanterv szerint haladnak, akkor szükség lehet a szakon belüli
belül mintatanterv cserére. Erre
lehetıséget biztosít mintatanterv cserével a program. Lépjünk a leadni kívánt mintatanterven belül a
„Mintatanterv hallgatói” felületre. Adott félévnél válasszuk ki a mintatanterv hallgatóit, majd lépjünk a
„Mintatanterv csere” felületre. A fenti listából, ahol a szakhoz rendelt mintatanterveket jeleníti meg a
program,
ram, válasszuk ki azt, amelyre a megjelölt hallgatók mintatantervét cserélni kívánjuk. Nyomjuk meg a
„Csere” gombot. Ezzel a hallgatókhoz ebben az adott félévben már az
az új mintatanterv tarozik.
Amennyiben a hallgató már vett fel tárgyat a korábbi mintatantervbıl, a cserével egyidejőleg a program az
indexsor adatokat az új mintatantervnek megfelelıen módosítja. Errıl a csere után üzenetben tájékoztat a
program.

Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 22 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ

Hallgatók mintatantervének cseréje

1.12. 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
tén a virtuális szak alatt van feltüntetve például hagyományos kredites tanár szak
esetén a pedagógiai és pszichológiai tárgyak, vagy hittudományi tárgyak. A virtuális szakra külön képesítés
nem adható, speciális szakhoz vagy szakpárhoz kötve jelenhet meg.
A szakhoz (Szakok pont)hasonlóan rendelkezik mintatantervvel, technikailag karbantartásuk megegyezik,
ezért a következıkben nem részletezzük.

Virtuális szakok felület
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1.13. Szakirányok
A „Szervezeti egységek (28000)”/
(28000) „Szakirányok (31800)” felületen lehet megtekinteni, szerkeszteni a
szervezeti egységhez tartozó szakirányokat.
A szakhoz (Szakok pont) hasonlóan rendelkezik mintatantervvel, technikailag karbantartásuk megegyezik,
ezért a következıkben nem részletezzük.
szletezzük.

Szakirányok felület

1.14. Szak képzéshez rendelése
Ha létrehoztuk a képzést, akkor a „Szervezeti egységek (28000)”/
”/ „Képzések (200000)”/ „Szakok
(245000)” menüpontra lépünk, mert a képzés alapegységei a szakok, és a képzéshez hozzá kell rendelni
azokat a szakokat, amelyek a képzésen megjelenhetnek. Tehát itt adjuk meg, hogy a képzéshez milyen
szak(ok) tartoznak. Erre a „Hozzáad
Hozzáad” gomb megnyomásával nyílik lehetıségünk egy meglévı táblából.
táblából A
feljövı táblában azok a szakok jelennek meg, amelyet a „Szervezeti
Szervezeti egységek (28000)”/ „Szakok (30800)”
menüpontnál vittünk fel. Ezen a felületen az alapadatokon kívül megadhatjuk a szak prioritását (több szak
esetén mely az elsıdleges szak, szakok között milyen viszonyrendszer áll fenn), illetve hogy a szak
szabadon csoportosítható-e.
e. Ez azt jelenti, hogy a szervezeti egység szakjai közül megmondjuk, hogy az a
szak egy másik szakkal párosítható-e,
párosítható a hallgatónak van-ee lehetısége a szakok együttes felvételére.
felvétel
Ha a
szak nem csoportosítható,, akkor szakváltás/változtatás
szakváltás/változtatás esetén sem párosítható, nem hozható létre belıle
szakpár. Ezt nevezzük
ük a szak szabad asszociációjának, és ezek a szak új attribútumai.
A szak – attól függıen, hogy szabadon párosítható-e
párosítható – több képzéshez is tartozhat, ezért a program
lehetıséget biztosít
osít arra, hogy több képzéshez is hozzárendeljük.
A szakokat szervezeti egységek gondozzák, elıfordulhat több szak esetén, hogy a szakok eltérı szervezeti
egységhez tartoznak, ezért a „Képzések (115600)” felületrıl indulva, amelyen szervezeti egységtıl
függetlenül
getlenül az intézmény összes képzése érhetı el, a „Szakok (148600)” menüpontra lépve, a „Hozzáad”
gomb megnyomásával az intézmény összes szakja közül választhatunk. Tehát a gyakorlatban a képzést
felvisszük az anyaintézmény alá, szintén az anyaintézmény alatt
alatt visszük fel az ott adminisztrált szakot, a
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másik kar alá pedig felvisszük az ott kezelt szakot. Végül (magas jogosultsággal) a fent említett felületrıl
indulva elvégezzük az anyaintézménynél megadott képzés és a másik kar alatt felvett szak összerendelését.
összerendel
Mintatantervei
intatantervei öröklıdnek a szervezeti egységek szakok menüpontnál felvitt szakoktól. Azonban ezeken a
felületeken ((„Szervezeti
„Szervezeti egységek”/)„Képzések”/
egységek”/ „Képzések”/ „Szakok”/ „Szak mintatantervei”) is lehetıség van a
meglévı módosítására ,minden adatát tekintve azz elızıekben leírtakhoz hasonlóan.

Szak képzéshez rendelése

1.15. Virtuális szak képzéshez rendelése
A következı lépésben képzéshez rendelünk virtuális szakot. A virtuális szak képzéshez és szakhoz kötıdik,
ezért a „Szervezeti egységek”/ „Képzések/ „Virtuális
„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
lehetıségünk a „Hozzáad” gombbal, és a választás után az „OK” gomb megnyomásával.
Többszakos képzés esetén, ha a szakok szervezeti egysége eltér, célszerő, ha a virtuális szakot az
anyaintézmény alatt vesszük fel, mert adminisztrálását ez a szervezeti egység
egység végzi.
A virtuális szakot csak egyszer kell létrehozni, utána bármelyik érintett képzéshez hozzárendelhetı.

Virtuális szak képzéshez rendelése
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A virtuális szak mintaterveinek és mintatantervhez tartozó tárgyak karbantartására a „Szervezeti egységek
(28000)”/ „Virtuális szakok (29000)”/
(29000) „Virtuális szak mintatantervei (29200)”,
(29200) és a „Szervezeti egységek
(28000)”/ „Virtuális szakok (29000)”/
(29000) „Virtuális szak mintatantervei (29200)”/
(29200) „Mintatanterv tárgyai
(29400)” menüpontok alatt van mód, az elızıekben leírtak
l
szerint. (Szak
Szak mintatantervei pont)

1.16. Szakirány képzéshez rendelése
A szakirány hozzárendelése általában a képzéshez történik. A „Szervezeti egységek (28000)”/ „Képzések
(200000)”/
”/ „Szakirányok (262100)”
(262100) menüpont alatt. Szakirányt a „Hozzáad
Hozzáad” gombbal rendelhetünk
képzéshez egy táblából, amelyeke
ket a „Szervezeti egységek (28000)”/
”/ „Szakirányok (31800)” menüpont
alatt felvittünk, karbantartottunk. A hozzárendelés után a „Szerkeszt” gombbal módosíthatunk az
adatokon.

Szakirány képzéshez rendelése
(28000)
„Szakirányok (31800)”
A szakirány mintatantervei öröklıdnek a „Szervezeti egységek (28000)”/
menüpontnál felvitt mintatantervekbıl.

1.17. Szakirány szakhoz rendelése
A következı lépésben a szakhoz szakirányt rendelünk.(Ha
rendelünk.(Ha nem többszakos képzésrıl van szó, amelynél
meg kell
ell határoznunk, hogy adott szakirány melyik szakhoz kötıdik, akkor elég a képzést és a szakirányt
összerendelni.) Erre a „Szervezeti egységek (28000)”/ „Képzések (200000)”/
”/ „Szakok (245000)”/ „Szak
szakirányai (250400)” menüpont alatt van lehetıségünk. Szakirányt
Sz
a „Hozzáad” gombbal rendelhetünk
szakhoz egy táblából. A táblában azok a szakirányok jelennek meg, amelyeket „Szervezeti egységek
(28000)”/ „Szakirányok (31800)”
(31800) menüpont alatt felvettünk, karbantartottunk, és a „Szervezeti egységek
(28000)”/ „Képzések (200000)”/
”/ „Szakirányok (262100)” pont alatt hozzárendeltünk az adott képzéshez.
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Szakirány szakhoz rendelése
A szakirány
zakirány mintatantervei öröklıdnek a „Szervezeti egységek (28000)”/
(28000)
„Szakirányok (31800)”
menüpontnál felvitt mintatantervekbıl.

1.18. Többszakos
bszakos képzés
Képzéshez tartozó elıre meghatározott szakok párosítására (kötött szakpár, tetszıleges szakpár) a
„Szervezeti egységek (28000)”/
”/ „Képzések (200000)”/
”/ „Képzés szakpárosításai (230600)” felületen van
lehetıség. A „Hozzáad” gombra kattintás után
ut adjuk meg a szakpár nevét, majd
m
a „Szakok hozzáadása”
gombbal rendeljük hozzá egy táblából az adott szakokat.
szakokat (Azok
Azok a szakok jelennek meg a táblában,
melyeket a „Szervezeti egységek (28000)”/ „Szakok (30800)” menüpont alatt létrehoztunk és a „Szervezeti
egységek (28000)”/ „Képzések (200000)”/
(200000) „Szakok (245000)” menüpont alatt hozzárendeltünk az adott
képzéshez.) Adjuk meg azt, hogy melyik szervezeti egység gondozza a szakokat, vagyis ki a felelıse.
Szervezeti egység megadása csak a szakok hozzárendelése után lehetséges!
lehetséges! A „Mentés” gombbal tároljuk
az adatokat.

Szakpárok létrehozása
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1.19. Képzések adminisztrálása
1.20. Aktuális félév
A Neptun.Net programban a képzésekhez aktuális féléveket definiálunk. Ezek azok a félévek, melyek a
képzéshez tartoznak, ezek a féléves sorok kerülhetnek a hallgatókhoz tanulmányaik során, illetve ezek
lehetnek a hallgatók aktuális félévei (ld. lejjebb) A képzéshez
képzéshez tartozó féléveket megadhatjuk képzésenként:
a „Képzések”/ „Aktuális félévek”
félévek felületeken a „Hozzáad” gomb megnyomása után kiválaszthatjuk a
félévet vagy féléveket, amelyeket a képzéshez akarunk rendelni. A „Képzések” felületeken, akár több
képzéshezz 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 megjelenı félév listából válasszuk ki képzésekhez rendelni
rendelni kívánt féléveket, és végül
mentsünk. Ha egy olyan képzést is kiválasztottunk, amelynél már szerepelt az egyik kiválasztott félév, úgy
ahhoz a program nem teszi még egyszer hozzá, de a többi összerendelést elvégzi.

Képzésekhez aktuális félévek meghatározása
me
A hallgatók az intézménybe történt felvételükkor az úgynevezett „összefoglaló” (---------)
(
aktuális félévre
kerülnek. Ez valójában nem jelent egy valódi féléves sort. Ezt követıen az elsı félévre történt
regisztrációval (vagy az adminisztrátor által az aktuális
aktuális félév megváltoztatásával) az adott félév lesz a
hallgató aktuális féléve. A képzés adatlap adatai innentıl kezdve mindig szinkronban vannak a hallgató
aktuális félévének adataival, tehát a hallgató képzésének tanulmányi és pénzügyi státusza megegyezik
megegyezi az
aktuális félév státuszaival. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha ezeket az adatokat módosítjuk az aktuális
féléven, akkor az változik a képzés adatlapon is, illetve ha a képzés adatlapon módosítunk, az változtatja az
aktuális félév státuszát is. A hallgató mindig a következı félévre történı regisztrációval (vagy az
adminisztrátor által az aktuális félév manuális változtatásával) vált aktuális félévet. Amikor a hallgató
jogviszonya megszőnik a képzésen (diplomát szerez, törlik stb.), akkor a képzés és
é az utolsó félév
tanulmányi státuszának különbözınek kell lennie, hiszen az utolsó félév egy „Aktív” tanulmányi státuszú
félév, míg a képzésen a státusz pl. „Diplomát szerzett”, „Törölt” stb. Ekkor megszüntetjük a félév és a
képzés szinkronját, az utolsó aktuális félévrıl az „összefoglaló” (---------)
(
) aktuális félévre tesszük át.
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1.21. Hallgatók féléves adatainak módosítása képzés felıl
Az „Aktuális félévek” menüpontok felıl indulva a program lehetıséget biztosít a hallgatók féléves
adatainak csoportos módosítására,
ására, az adott félévvel kapcsolatos csoportos teendık elvégzésére.
A „Képzések”/ „Aktuális félévek” menüponton a felsı listából válasszuk ki a félévet. Lépjünk az „Aktuális
féléven lévı hallgatók” menüpontra. Itt a fenti listában azok a hallgatók jelennek
jelenne meg, akik ezen a
képzésen azon az aktuális féléven vannak, amelyet az elızı felületen kiválasztottunk. Jelöljük ki a
hallgatókat (szőrésre, keresésre, összetett keresésre is lehetıségünk van, pl. évfolyam, szemeszter,
tanulmányi státusz stb. alapján), akikkel
akikkel dolgozni szeretnénk. Szerkesztés után az „Aktuális félév adatai”
fülön változtathatunk csoportosan szemesztert, félévet, tanulmányi és pénzügyi státuszt, tankört, tilthatjuk a
tárgy és vizsgajelentkezést, a beiratkozási dátum megadásával pedig csoportosan
csopor
iratkoztathatunk
(regisztráltathatunk).
Ugyanezen a felületen tudunk a kijelölt hallgatóknak csoportosan aktuális félévet módosítani,
mérföldkövet ellenırizni, átlagot számolni, félévet lezárni, feloldani, index etikettet nyomtatni. Az adott
mőveletekrıl minden esetben hallgatónként ad visszajelzést
visszajelzést a program. Az „Aktuális félévek” felületrıl
indulva további csoportos mőveletekre van lehetıség, errıl bıvebben a Tanulmányi adminisztráció
dokumentációban olvashatunk)

Aktuális féléven lévı hallgatók féléves adatainak csoportos szerkesztése

1.22. Képzéseknél
seknél beállítható vizsgafeltételek
A „Képzések” felületeken meta kifejezésekkel definiálhatunk a vizsgáztatáshoz kapcsolódó feltételeket.
Megadhatunk elızetes és végleges vizsgafeltételeket. Az elızetes vizsgafeltétel a hallgató vizsgára történı
jelentkezésekor
zésekor fut le. Amennyiben az eredmény hamis, a hallgatót nem engedi be az adott vizsgára. Itt
olyan feltételt vagy feltételeket adhatunk meg, amely minden vizsgára érvényes, hiszen ha a hallgató az
adott képzésrıl jelentkezik vizsgára, minden esetben ellenıriz.
ellenıriz. Ilyen feltételek lehetnek a (törvényben
megengedett feltételeknek megfelelı) ismétlıvizsgadíj befizetés, vagy például az aláírás megléte az adott
tárgyból.
Az elızetes és végleges vizsgajelentkezési feltétel a „Képzések” menüpontokon, az „Alapadatok” fülön,
szerkesztés után a meta szerkesztı segítségével adható meg. Több képzést kijelölve egyszerre csoportosan
is beállítható.
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Vizsgafeltételek meghatározása a képzéseknél
Az ismétlıvizsgadíjjal kapcsolatos függvények az intézmény igényeinek megfelelıen
megfel
állíthatóak be.
Számolhatjuk a vizsgákat adott félévben, nézhetjük a képzésen - a karonként megadható paraméterben
(IVDIJ_KEZDOFELEV)) meghatározott félévtıl. Számolhatjuk egyesek alapján, szintén adott félévben,
vagy képzésen, az említett paraméterben
paraméterben megadott félévtıl. A program minden esetben az adott tárgyból
történt vizsgajelentkezéseket vagy elégteleneket számolja.
Vizsgajelentkezési feltételként meg lehet adni a metában, hogy csak egy elégtelennel rendelkezık
jelentkezhessenek. EgyesekSzama(string
EgyesekSzama(string targykod, string felev) = 1 feltétellel ellenırizhetı, hogy adott
tárgyból adott félévben hány egyese volt a hallgatónak.
A programban ezekkel a függvényekkel párhuzamosan, a pénzügyi kódoknál megadható egy olyan
feltételrendszer, amely ugyanezen logika alapján lefut, és a hallgató saját magának ki is írhatja
(természetesen csak az intézmény által megadott összeggel) a befizetési kötelezettséget.

Díjszámítási mód meghatározása pénzügyi kódnál
A végleges vizsgajelentkezési feltétel a tanszéki adminisztrátor,
adminisztrátor, tanulmányi adminisztrátor vagy az oktató
által manuálisan, a vizsgánál lefuttatható követelmény, a már jelentkezett hallgatókra.
Amennyiben olyan feltételt akarunk meghatározni, amely csak egy adott, vagy néhány vizsgára
vonatkozik, és nem a képzéshez
hez tartozó összes vizsgaalkalomra, akkor azt megadhatjuk az egyes
vizsgáknál is, mind elı, mind végeleges követelményként.
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Vizsga elıjelentkezési feltétele
Szintén a képzésnél, a „Képzésspecifikus adatok” fülön adhatunk meg a vizsgákhoz tartozó jelentkezési
jelentk
határidıt. Ez vonatkozik mind a vizsgára jelentkezésre, mind a vizsgáról való lejelentkezésre. Itt a meta
szerkesztı segítségével kiválaszthatjuk, hogy a vizsgát megelızı napokat vagy munkanapokat számoljuk,
illetve, hogy hány napot számoljunk. Amennyiben
Amennyiben órát (és percet) is megadunk, az a beállított napok
számától függıen az adott nap adott órája (pl. elızı munkanap 12 óra). Ha nem állítunk be órát, az a vizsga
kezdıidıpontjához képest a beállított napok számától függıen 24 órával vagy órákkal számol.
számol Tehát ha
egy napot állítunk be, és pl. az adott vizsga 14 órakor kezdıdik, akkor a megelızı nap 14 órától nem
engedi jelentkezni a hallgatókat.

Vizsgajelentkezési határidı meghatározása

1.23. Képzéshez tartozó idıszakok
A képzésekhez idıszakokat adhatunk meg. Az adott idıszak alapvetıen a képzés összes hallgatójára
vonatkozik, de adhatunk meg hozzá hallgatócsoportot (elıre elkészített egyéncsoport), és adhatunk meg
elıfeltételt a meta szerkesztı segítségével.
Az idıszakokat a „Képzések”/ „Képzés idıszakai” menüponton hozzuk létre, egy képzés alatt, de az
„Idıszak másolás” gomb segítségével további képzésekhez rendelhetjük.

Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 31 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ

Képzés idıszakainak adminisztrálása
Az adott idıszak adatainak csoportos módosítására (több képzéshez idıszakának csoportos módosítása)
módosí
az
„Adminisztráció (95400)/ „Képzés féléves idıszakok (4450)” felületen van lehetıség.

Képzés féléves idıszakainak csoportos adminisztrálása
ad inisztrálása

1.23.1. Beiratkozási idıszak
Beiratkozási idıszakot akkor adjunk meg egy képzéshez, ha azt szeretnénk, hogy a hallgatók
ha
a webes
felületrıl elektronikusan be tudjanak iratkozni, vagy beiratkozási kérelemmel szándékukat jelezni.
Ha kiírtuk a beiratkozási idıszakot, akkor ebben az idıszakban a hallgatók a „Beiratkozás” gomb
segítségével az AUTOMATIKUS_BEIRATKOZAS paraméter
éter állásától függıen nyilatkozni tudnak, hogy
az adott félévben aktív vagy passzív státusszal regisztrálnak-e.
regisztrálnak e. Ha automatikus az iratkozás, akkor a
hallgató féléve aktuális lesz a megjelölt státusszal. Ha nem automatikus a regisztráció, akkor egy
beiratkozási
ozási kérelem generálódik, amelyet a „Képzések”/ „Beiratkozási kérelmek” felületen az
adminisztrátor elfogadhat, vagy elutasíthat. Elfogadás esetén a hallgató féléve ekkor lesz aktuális a
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megjelölt
státusszal.
Passzív
státusszal
történı
regisztráció
esetén
a
BEIRATKOZAS_PASSZIV_TARGYLEADAS paraméter I állása esetében a regisztráció csak akkor
fogadja el a program, ha a hallgató tárgyait leadja. Aktív státuszra történt regisztráció esetén csak
figyelmeztet a program, hogy a hallgató nem vett fel tárgyat.
Akárr kérelemmel, akár automatikusan történik a beiratkozás, kérhetünk hozzá beiratkozási lapot.
(BEIRATKOZASHOZ_BEIRATKOZASILAP_SZUKSEGES
BEIRATKOZASHOZ_BEIRATKOZASILAP_SZUKSEGES paraméter) Ekkor a „Beiratkozás” gomb
megnyomásakor megjelenik egy adategyeztetı lap, melyet a hallgatónak el kell fogadni.
fogadn A beiratkozási lap
a hallgató által kinyomtatható.

1.23.2. Elızetes tárgyjelentkezési idıszak
Ebben az idıszakban tudnak a képzés hallgatói tárgyra jelentkezni, illetve tárgyat leadni. Az idıszakban a
tárgynál vagy a mintatantervnél beállított elızetes tárgyjelentkezési
tárgyjelentkezési feltétel fut le (a
TARGYELOKOVETELMENYELLENORZES I állása esetén). Mind az elızetes, mind a végleges
idıszakra vonatkozik a TARGYFELVETELKOVETELMENYELLENORZES paraméter, amely 0 és 1
állású lehet. 0 esetén lefut az ellenırzés, a feltétel hamis eredménye esetén is engedi felvenni a tárgyat a
program, de az adminisztrátor számára a tárgy pirosan jelenik meg. Az 1-es
1
állás esetén is lefut az
ellenırzés, de ha az eredmény hamis, akkor a hallgató nem tudja felvenni a tárgyat.

1.23.3. Végleges tárgyjelentkezési
tárgyjelentkez
idıszak
Ebben az idıszakban tudnak a képzés hallgatói tárgyra jelentkezni, illetve tárgyat leadni. Az idıszakban a
tárgynál vagy a mintatantervnél beállított végleges tárgyjelentkezési feltétel fut le (a
TARGYELOKOVETELMENYELLENORZES I állása esetén). Mind az elızetes, mind a végleges
idıszakra vonatkozik a TARGYFELVETELKOVETELMENYELLENORZES paraméter, amely 0 és 1
állású lehet. 0 esetén lefut az ellenırzés, engedi felvenni a feltétel hamis eredménye esetén is a tárgyat a
program, de az adminisztrátor számára a tárgy pirosan jelenik meg. Az 1-es
1
állás esetén is lefut az
ellenırzés, de ha az eredmény hamis, akkor a hallgató nem tudja felvenni a tárgyat.

1.23.4. Kurzusjelentkezési idıszak
Ebben az idıszakban tudnak a képzés hallgatói kurzusra jelentkezni, kurzust
kurzust leadni, kurzust cserélni. Ha
azt szeretnénk, hogy a hallgatók a tárggyal együtt kurzusra is jelentkezzenek, akkor mindenképpen ezt az
idıszakot
is
adjuk
meg.
Az
idıszakokra
vonatkozó
paraméter
a
TARGYHOZKURZUSFELVETEL_KOTELEZO Ez azt szabályozza, hogy a tárgyhoz kötelezıen kurzust
TARGYHOZKURZUSFELVETEL_KOTELEZO.
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
meghirdetettt típusból (pl. elmélet, gyakorlat, labor) egyet kötelezı felvenni, illetve a tárgytól valamelyik
típust leadni nem lehet, csak azonos típusú kurzusra cserélni.

1.23.5. Szorgalmi idıszak
Ez az idıszak jelenleg csak tájékoztatóadat, amely a webes felületen a hallgató
hallgató számára is megjelenik.
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1.23.6. Vizsgajelentkezési idıszak
A hallgatók ebben az idıszakban jelentkezhetnek vizsgára. A képzésnél vagy az adott vizsgánál beállított
elıjelentkezési feltétel fut le. Az elıelı és utó vizsgák esetében megadhatunk az idıszaktól eltérı,
elt
a vizsgánál
beállítható egyedi jelentkezési idıszakokat. (Ha a vizsgánál állítjuk be az egyedi jelentkezési idıszakot,
arra a képzésnél beállított jelentkezési feltétel vonatkozik, azonban a képzésnél beállított jelentkezési
határidı nem. Tehát a vizsga
ga dátumához képest ennek megfelelıen adjuk meg az egyedi jelentkezési
idıszakot.)

1.23.7. Jegybeírási idıszak
Ha a JEGYBEIRASIIDOSZAK paraméter értékét I-re
re állítjuk, és itt beállítjuk a jegybeírási idıszakot,
akkor az oktatók és a tanszéki adminisztrátorok csak
csak ebben az idıszakban rögzíthetnek jegyet.
A szakirányválasztási idıszakot – jellegébıl adódóan – külön felületen kezeli a program, errıl most egy
részletesebb leírást adunk.

1.24. Szakirányválasztás
1.25. Szakirányválasztási idıszakok megadása
A szakirányválasztásii idıszakok megadására a „Képzések”/ „Szakirányválasztási idıszakok” menüpont
alatt van lehetıség. A felületen megadjuk az idıszak nevét, kiválasztjuk a félévet, megadjuk az idıszak
érvényességét (kezdı, illetve végsı dátum). A félév lehet a hallgató aktuális
aktuális féléve, ebben az esetben a
hallgató most választ, de természetesen a következı félévre. Megadhatjuk a következı félévet is, amikorra
a hallgató a szakirányt választja, de ebben az esetben ügyeljünk arra, hogy a hallgató csak akkor fogja látni
az adott idıszakot, ha a féléves sort hozzárendeltük.

Szakirányválasztási idıszak meghatározása
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Lehetıség nyílik a felületen megadni a szakirányválasztás elıfeltételeit is, illetve hozzárendelhetünk
hallgatócsoportot és szervezeti egységet.
A „Szakirányspecifikuss adatok” fülön megadhatjuk a választandó és a választható szakirányok számát,
illetve metafüggvény segítségével megadhatjuk a beosztás rendezési szabályát.
Ezután rendeljük hozzá az idıszakhoz a választható szakirányokat a „Választható szakirányok”
menüpontnál. A „Hozzáad” gombbal válasszuk ki a megfelelı szakirányokat.
A „Szerkeszt” gomb megnyomása után a választható szakirányokhoz megadhatjuk a jelentkezés, illetve a
bekerülés feltételeit, a minimális és maximális létszámot.
Rendelhetünk az adott szakirányhoz
nyhoz mintatantervet is. Ebben az esetben a hallgatók beosztása és
véglegesítése után a mintatanterv a szakiránnyal együtt automatikusan a hallgatóhoz rendelıdik.
Ezek után a Hallgatói Weben megjelenik az adott félévnél a szakirányválasztási idıszak.

Választható szakirányok megadása
A szakirányválasztási idıszakot megadhatjuk a „Képzés idıszakai” menüpontnál is. Ebben az esetben a
legördülı listából válasszuk ki a „Szakirányválasztási idıszak”-ot,
ot, adjuk meg az adatokat, majd
kattintsunk a „Mentés” gombra.

Képzés idıszakainál a szakirányválasztási idıszak meghatározása
Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 35 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ

A „Mentés” után a képzés idıszakai közül eltőnik a most felvitt idıszak, és átkerül a „Szakirányválasztási
idıszakok” menüpont alá. Keressük meg az idıszakot, és ugyanúgy, ahogy fentebb
fenteb leírtuk, adjuk meg az
idıszak adatait, illetve a „Választható
Választható szakirányok” menüpont alatt rendeljük hozzá a választható
szakirányokat. Ekkor jelenik meg az idıszak a Hallgatói Weben.
Miután a hallgatók megjelölték a weben a kiválasztott szakirányt, a hallgatói
hallgatói választásokat megtekinthetjük
a „Hallgatói választások” menüpontnál. Ha a hallgatóra nem teljesülnek a korábban beállított jelentkezési
feltételek, a hallgató elutasító üzenetet kap, és nem jelenik meg ebben a listában.
Itt van lehetıségünk a „Hozzáad”
„Hozz
gomb segítségével további hallgatókat hozzárendelni az adott
szakirányhoz. A „Szerkeszt” gomb megnyomása után aktívvá válnak „A hallgató által választott
szakirányok” felületrésznél lévı „Hozzáad” és „Töröl” gombok, amelyekkel további szakirányokat
rendelhetünk
ndelhetünk a hallgatóhoz, illetve választott szakirányokat törölhetünk le tıle.

Hallgatói választások
Megtekinthetjük a választási prioritásokat. A fenti az adott szakirányra vonatkozik (amit a „Választható
szakirányok” menüpontnál kiválasztottunk), az alsó szám pedig „A hallgató által választott szakirányok”szakirányok”
nál az adott szakirányra (amely soron állunk) vonatkozik.
Láthatjuk, hogy két „Hallgatói választások” menüpont van. Az egyiknél (itt a 164200 számú menüponton)
a hallgatónak a szakirányjelentkezési
szakirányjelentkezési idıszakban megadott szakirányai közül a „Választható szakirányok”
menüponton kiválasztott szakirányra való jelentkezéseit látjuk.
A másik „Hallgatói választások” (itt: 163500 számú felület) menüponton az adott szakirányválasztási
idıszakban megjelölt összes
zes szakirányra leadott összes jelentkezést láthatjuk. Ha ugyanazon hallgató több
szakirányra jelentkezett, egy sorban látjuk a hallgatót, az általa választott szakirányokat pedig „A hallgató
által választott szakirányok”-nál
nál tudjuk megtekinteni. Ezen a felületen
felületen csak szakirányt tudunk rendelni a
hallgatóhoz, illetve a szakirányra való jelentkezését tudjuk törölni. A jelentkezési prioritásokat az adott
szakirányhoz (amely soron állunk) kapcsolódóan jeleníti meg a program.
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Szakirányválasztási idıszak összes
összes választásának megtekintése

1.26. Beosztás, véglegesítés
Miután lezárult a szakirányválasztási idıszak, a „Szakirányválasztási idıszakok” menüponton a
„Beosztás” gomb segítségével osszuk be a hallgatókat a választott szakirányokra. A beosztás a
„Szakirányválasztási idıszak” menüpont, „Szakirányspecifikus adatok” fülön megadott rendezési szabály
szerint történik. Beosztásnál a program figyeli a „Választható szakirányok” menüponton megadott
bekerülési feltételeket is. Amennyiben nem teljesül a feltétel, a hallgatók
hallgatók nem kerülnek be a választott
szakirányra, a program errıl üzenetet küld:

Beosztás utáni tájékoztató üzenet
A beosztás eredményét megtekinthetjük a „Hallgatói beosztások”menüponton.
menüponton. Amennyiben a hallgatóra
teljesülnek a feltételek, az „Elfogadva” jelölınégyzet
elölınégyzet automatikusan bepipálódik. Ha nem, a négyzet üres
marad. A szakirányjelentkezés és az adott szakirányra jelentkezés prioritásának meghatározása a hallgató
által leadott jelentkezések sorrendjében történik, automatikusan kitöltıdik.
A beosztást a jelölınégyzetek segítségével is elvégezhetjük. Ilyenkor a megfelelı hallgatóknál bepipáljuk
az „Elfogadva” jelölınégyzetet a „Hallgatói választások” menüponton, ezzel a kijelölt hallgatók
megjelennek a „Hallgatói beosztások” menüponton is. Ebben az esetben
ben nem kell megnyomni a
„Szakirányválasztási idıszak” felületen a „Beosztás” gombot.
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Beosztásra került hallgatók
Ezután a „Véglegesítés” gombbal véglegesítsük a hallgatók beosztását. A gomb megnyomása után
megjelenik a „Választott félév” legördülı lista.
lista. Itt válasszuk ki azt a félévet, amikorra a hallgatóhoz hozzá
kívánjuk rendelni a szakirányt.
Figyelem! Ha a hallgatónak nincs olyan féléves sora, ahová be kívánjuk tenni a szakirányt, a program
figyelmeztetı üzenetet küld, és nem rendeli a hallgatóhoz a szakirányt! Tehát a hallgatókhoz vigyük fel a
megfelelı féléves sort, mielıtt a szakirányválasztást véglegesítjük.

Sikertelen véglegesítés
A véglegesítéssel a hallgatókhoz hozzárendelıdik (a véglegesítésnél kiválasztott félévre) az adott
szakirány, illetve – ha a „Választható szakirányok” menüponton hozzárendeltük a szakirányhoz – a
mintatanterv is.
A szakirányválasztási idıszak végéig a hallgatónak lehetısége van az adott szakirányról való
lejelentkezésre. Ha a beosztással és véglegesítéssel nem várjuk
várjuk meg az idıszak végét, akkor lejelentkezés
esetén a hallgatóhoz a véglegesítéssel már hozzárendelt szakirányt (és amennyiben hozzárendeltük, a
mintatantervet) a hallgató képzéseinél egyenként le kell törölni!
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1.27. Tárgyak
Tárgyakat a „Szervezeti egységek (28000)”
(
(tanszék kiválasztása után) a „Tárgyak (46800)” vagy a
„Tárgyak kezelése (70400)”/ „Tárgyak (70600)” menüponton vihetünk fel. Az elsı esetben a
hozzáadáskor töltıdik a szervezeti egység, a második esetben a „Tanszéket választ” gombbal rendeljük
hozzá.
zá. Adjuk meg a tárgy nevét, kódját. További kötelezı mezık a „Kreditpont”,
„Kreditpont” a „Követelmény” és a
„Felvételek max száma”. „Felvételek max száma”-nak
száma” nak 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 ott állítsuk be a megfelelı értéket (pl.: testnevelés, amelyet minden félévben
teljesíteni kell).
Az óraszámokat a kurzustípusnak megfelelıen adjuk meg. Ha több kurzustípus tartozhat
tartozh 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 (levelezı képzés esetében) óraszámokat töltsük ki.
A tárgyhoz megadhatunk „Tárgyfelelıs”-t.
„Tárgyfelelıs” Ehhez kattintsunk a „Felelıst választ” gombra. Ekkor a
feljövı listában az intézmény alkalmazottai közül kiválaszthatjuk a tárgy felelıs oktatóját. Neki a
továbbiakban magasabb jogosultsága van az adott tárgyhoz, például az Oktatói Webes felületen ı adhat
ad
meg a tárgyhoz tematikát, illetve rendelhet hozzá jegyzetet.
A „Vizsgatípusok ekvivalenciája” jelölınégyzet 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 a ismétlıvizsga függvények is külön kezelik a
típusokat. Ha a jelölınégyzetet bepipáljuk, a vizsgatípusokat ekvivalensnek tekinti, vagyis típustól
függetlenül egyszerre csak egy vizsgára
vizsgára jelentkezhet a hallgató, illetve az ismétlıvizsga függvény is
összeadja típustól függetlenül a vizsgaalkalmakat.
Megadhatunk a tárgyhoz kapcsolódóan URL címet is, amely a hallgató és oktató számára is látható, ahová
például a tárgyhoz tartozó jegyzeteket
jegyze
helyezett el a tanszék.

Tárgyak adminisztrálása
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A „Kiegészítı adatok” fülön adhatunk meg a tárgyhoz leírást. Itt állíthatjuk be a tárgyhoz kapcsolódó
tudományterületet, és itt rendelhetünk hozzá elızetes és végleges követelményeket.
A Neptun.Net programban megkülönböztetünk elızetes és végleges tárgyjelentkezési idıszakot. A két
követelmény közül az idıszak típusának megfelelı követelmény fut le a jelentkezés pillanatában, illetve az
adminisztrátorok számára is lehetıséget biztosít a program mindkét
mindkét típusú feltétel manuális ellenırzésére.
A két követelmény megegyezhet vagy eltérhet egymástól. Ha az intézmény használja mindkét idıszakidıszak és
követelmény típust, akkor lehetıség van egy enyhébb és egy szigorúbb feltétel megadására. Példa erre,
amikor egyy tárgy egy másik tárgyra épül, és az elızetes jelentkezési idıszak egybeesik az elızı félév
vizsgaidıszakával, tehát a hallgatók egy része még nem tudta teljesíteni az elıkövetelmény tárgyat. Ekkor
már az elızetes jelentkezési idıszakban tudjuk biztosítani
biztosítani egy függvénnyel azt, hogy csak azok a hallgatók
vehessék fel a tárgyat, akik az elıkövetelmény tárgyat vagy már teljesítették, vagy felvették (tehát legalább
esélyük van a teljesítésre). A végleges idıszakban beállítjuk az elıfeltételben szereplı tárgy teljesítését,
t
tehát ekkor már csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a tárgyat teljesítették. A félév indításakor az
adminisztrátor lefuttatja a végeleges követelményellenırzést azokra a hallgatókra, akik még nem
teljesítették az elızetes idıszakban a tárgyat
tárgyat (de felvették), és azoktól a hallgatóktól, akiknek nem sikerül a
vizsga, törlik. (Amennyiben az intézmény csak az egyik típusú idıszakot kívánja használni, akkor az annak
megfelelı követelményt adják meg.) (A 2R-ben
2R ben megadott meta függvényeket egy fordítóprogram
fordí
segítségével a Neptun.Net-be
be átemeljük).
Függvényünket megadhatjuk tárgyeredményre, tárgycsoportra, tárgyfelvételre, kreditpontra, félévre stb.
(ld. Neptun.Net Metanyelv dokumentáció).
A program a követelményeket meghatározott hierarchia szerint kezeli. A követelmények megadására
lehetıség van a tárgytáblában is. A hallgató jelentkezésekor (vagy az adminisztrátor által történt
jelentkeztetéskor, illetve követelmény ellenırzés kézi futtatásakor) a program megvizsgálja, hogy a
mintatantervnél talál-ee a megfelelı típussal követelményt. Ha igen, akkor annak alapján végzi az
ellenırzést. Ha nem, akkor tovább megy a tárgytáblára, és ha ott talál a típusnak megfelelı követelményt,
akkor az alapján ellenıriz. (A hierarchiában tehát az elsı a mintatantervnél
mintatantervnél megadott követelmény, és a két
követelmény sosem adódik össze.)

Tárgy kiegészítı adatai
A „Tárgytípus besorolás” fülön a tárgyakhoz a korábban a „Tárgytípusok (78200)” felületen definiált
típust vagy típusokat rendelhetünk.
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Tárgy tárgytípusba sorolása
A „Tárgycsoportok” felületen korábban létrehozott tárgycsoportokat rendelhetünk a tárgyhoz. Ezzel a
tárgy a tárgycsoportba kerül.

Tárgy tárgycsoportjai
A „Kurzusok” fülön késıbb megtekinthetjük a tárgyhoz meghirdetett összes kurzust.
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Tárgyhoz meghirdetett kurzusok megtekintése

1.28. Tárgytematika
A „Tárgyak”/ „Tárgytematika” felületeken a tárgyhoz vihetünk fel tárgytematikát, a hozzá tartozó
jegyzettel együtt. Ha egy tárgyhoz részleteiben szeretnénk a tematikát felvinni, úgy megadhatjuk a hozzá
tartozó
rtozó százalékos értéket. Külön-külön,
Külön külön, minden sorhoz tudunk jegyzetet rendelni a korábban a „Jegyzetek
(78400)” felületen felvitt jegyzetek közül választva. A tárgyfelelıs oktatónak lehetısége van a
tárgytematika szerkesztésére az Oktatói Webes felületrıl is.

1.29. Tárgyekvivalencia
Egy-egy
egy tárgyhoz vihetünk fel ekvivalens tárgyat vagy tárgyakat is a „Tárgyak”/
Tárgyak”/ „Tárgyekvivalencia”
„Tárgy
felületeken. Ezt a program figyelembe veszi például a tárgyelıkövetelmények vizsgálatakor. Egy tárgyhoz
több ekvivalens tárgy is tartozhat. Az ekvivalens tárgyakhoz megadhatjuk az egyezés százalékos értékét is.
Ha két tárgy ekvivalens egymással,
egymással, akkor az mindkét oldalról, vagyis a másik tárgytól indulva is fel kell
vinni.

1.30. Tárgyhoz tartozó mintatantervek
Minden tárgynál a „Tárgyak”/ „Mintatantervek” felületen megjeleníti a program azokat a mintatantervi
sorokat, amelyekkel az adott tárgy a mintatantervben
mintatantervben szerepel. Amennyiben valamely érték (pl. a
követelmény) elétérı a tárgytáblában lévı adatoktól, az adott mintatanterv sora pirosan jelenik meg. Ezen a
felületen is lehetıség van a mintatantervi sor szerkesztésére. Amennyiben a „Csak a mintatantervhez
rendelt kurzusok vehetık fel” jelölınégyzet bepipált állapotú a felületen, úgy csak azok a kurzusok
vehetıek fel az adott mintatantervrıl történt tárgyjelentkezéskor, amelyekhez az adott mintatantervet a
„Tárgy kurzusai” menüpont „Órarendi adatszolgáltatás”
adatszol
fülön a kurzushoz rendeltük.
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Mintatantervek, melyekben az adott tárgy szerepel

1.31. Tárgy meghirdetése, kurzusok adminisztrálása
A tárgy meghirdetése a tárgyhoz tartozó kurzus adott félévre történı kiírásával történik. A tárgy
kiválasztása után a „Tárgy kurzusai” menüpontra lépünk. A „Hozzáad” gomb megnyomása után kitöltjük
az adatokat. Kiválasztjuk a félévet (a legördülı menüben azok a félévek, amelyekben a tárgy nem volt
meghirdetve, pirosan jelennek meg), megadjuk a kurzus típusát, maximális létszámát.
létszámát. Az óraszám a kurzus
típusának megfelelıen a tárgynál megadott értékkel töltıdik, de felülírható. A kurzushoz adhatunk meg
nyelvet, árat, tőrést (a maximális létszámhoz képest, fıben értendı), típusazonosítót (normál vagy
vizsgakurzus), súlyt, az órák
rák közötti napok számát, leírást, URL címet és megjegyzést. Kiválaszthatjuk a
tagozatot és a telephelyet. A telephely kiválasztása esetén a központilag kezelt tárgyak esetében, ha eltérı
telephelyhez tartoznak a kurzusok, akkor a hallgató telephelyének megfelelı
megfelelı kurzusokat jeleníti meg a
program tárgyfelvétel esetén. A „Létszám” mezıben a késıbbiekben kapunk tájékoztatást arról, hogy az
adott kurzust hány hallgató vette fel. A felületen található jelölınégyzetek alapértelmezetten üres
állapotúak. Megjelölhetjük,
etjük, ha egy kurzus „Nem indul” (ekkor nem engedi a hallgatók jelentkezését),
illetve letilthatjuk a le és fel jelentkezést. („Lejelentkezés letiltva”,, és „Jelentkezés letiltva”
jelılınégyzetek)
Fontos, hogy amennyiben a tárgyhoz vizsgaalkalom fog kötıdni,
kötıdni, adjunk meg vizsga típusát. Itt a „Vizsga
típust felvesz” gomb megnyomásakor az intézmény által a kódtételeknél beállított (engedélyezett)
vizsgatípusok közül lehet választani.
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Tárgy kurzusai
A „Kiegészítı adatok” fülön vihetünk fel oktatót az adott kurzushoz.
kurzushoz. Fontos, hogy az oktatót
mindenképpen rendeljük a kurzushoz, mert csak ebben az esetben tud a webes felületen a kurzushoz
tartozó indexbejegyzést felvinni, hallgatóinak üzenetet küldeni, vizsgát kiírni stb. Az egyes kurzusokhoz
több oktatót is hozzárendelhetünk,
zárendelhetünk, ebben az esetben a százalékos arányt is ki kell tölteni. Ha nem
határozunk meg százalékot, akkor a 100%-ot
100%
mentéskor a program – egyenlı arányban – felosztja az
oktatók között.
Jegyzetet is itt rendelhetünk a kurzushoz.

Kurzus kiegészítı adatai
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A „Követelmények” fülön a kurzushoz külön követelményt is beállíthatunk, amely a kurzusfelvételkor fut
le. (A tárgy elı- vagy végeleges
geleges követelményt nem befolyásolja, az a kurzuskövetelmény beállítása esetén
is lefut). A felületen található évközi követelmény számolásra a lejjebb az évközi követelmények
kezelésénél térünk ki. (Évközi
zi feladatok adminisztrációja pont)

Kurzuskövetelmények
Vizsgaeredmény számításakor a felületen található grafikus metaszerkesztı felület segítségével
vizsgaeredmény számítási módot adhatunk meg. Ez a szerkesztı felület annyiban tér el a máshol használt
szerkesztıtıl, hogy a zöld színnel megjelenített adatok a felületen magára az értékre kattintva
változtathatóak.

Vizsgaeredmény-szerkesztı felület
Az „Órarendi adatszolgáltatás” fülön adjuk meg, hogy milyen
ilyen bontásban kívánjuk
kívánj az órát megtartani,
milyen termet,, teremméretet vagy teremeszközt igényelünk hozzá. A mezık kódtételesek. Az igényelhetı
órabontásokat az „Órabontás” táblakódnál, a kiválasztható teremigényt a „Teremigény típusa”
táblakódnál, az eszközigényt az „Órarendi teremeszköz típusa” táblakódnál adhatjuk meg. Ezek az
igények szövegesen megjelennek az órarendszerkesztı felületén, amelyet igény szerinti mértékben
figyelembe vehetünk.
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Az „Órarendi adatszolgáltatás” fülön megadható adatok
A „Mintatantervek” felületrésznél beállítható, hogy az adott kurzus mely mintatantervekben érhetı el. Erre
két esetben figyel a program. Egyszer azt figyeli a rendszer, hogy amennyiben a „Csak a mintatantervhez
rendelt kurzusok vehetık fel” jelölınégyzet bepipált állapotú a tárgy mintatantervi sorában, úgy csak akkor
vehetik fel a mintatantervhez rendelt hallgatók az adott mintatantervbıl ezt a kurzust, ha a mintatantervet
itt a kurzushoz rendeltük. Ha a mintatantervek hozzáadása után itt, az „Órarendi adatszolgáltatás” fülön
bepipáljuk a „Csak a hozzárendelt mintatantervbıl vehetı fel” jelölınégyzetet, akkor csak azoknak
a
a
hallgatóknak a tárgyfelvételénél jelenik meg az adott kurzus, akik a felvitt mintatantervekbıl jelentkeznek
a tárgyra. A két logika külön-külön
külön is alkalmazható. Például ha van egy tárgyam, amely 3 mintatanterven
szerepel, 2 kurzusom, ebbıl egy kurzust
kurzust kötelezıen fel kell vennie a mintatanterv hallgatóinak, de a másik
kurzusra nem jelentkezhetnek, viszont B és C mintatanterv hallgatói mindkét kurzusra jelentkezhetnek,
akkor használjuk az elsı variációt, csak az elsı kurzusunkhoz rendelünk mintatantervet.
mintatante
A második
variációt akkor alkalmazzuk, ha a kurzusokat fixen egy-egy
egy egy (vagy több, de a két kurzusnál különbözı)
mintatantervrıl akarjuk elérhetıvé tenni a hallgatók számára úgy, hogy a másik kurzust ne is lássák, és ne
is tudják felvenni.
A „Hallgatói eredménylista” és a „Félévközi eredménylista” fülön késıbb a kurzust felvett hallgatók
eredményeit tekinthetjük meg. A „Hallgatói eredménylista” esetében megnézhetjük a hallgató korábbi
eredményeit is a tárgyból, egyszerően úgy, hogy a „Csak az adott féléves
éves eredmények” jelölınégyzetbıl
kivesszük az alapértelmezetten bepipált állapotú pipát. A felületen eredménylista nyomtatására is
lehetıségünk van. Az eredményeket a korábban említett jelölınégyzet állásától függıen adott félévre vagy
a korábbi félévek eredményeivel
redményeivel együtt nyomtathatjuk.
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Hallgatói eredménylista
A kurzusok további, hallgatókkal kapcsolatos adminisztrációjára a Tanulmányi adminisztráció
dokumentációban térünk ki.

1.32. Évközi feladatok adminisztrációja
bejegyzé típus (6450)” összerendeléseket elvégeztük az „Adminisztráció
„
Miután a „Félévközi feladat – bejegyzés
(95400)”/ „Kódtételek (95600)” „Félévközi feladat típus” táblakódnál, a tanszéki adminisztrátorok és az
oktatók évközi feladatokat definiálhatnak a kurzusokhoz. A félévközi feladatokra épülıen,
épülıen a hozzájuk
tartozó eredmények alapján automatikus aláírást és aláírás megtagadást számoltathatunk a programmal.

1.33. Évközi feladat kiírása
A „Tárgyak”/ „Tárgy kurzusai”/ „Évközi feladatok” felületen írhatunk ki évközi feladatokat. Adjuk meg a
feladat nevét,, típusát, értékelését (a fenti összerendelés eredményeképpen csak a típushoz rendelt értékelés
jelenik meg), sorszámát (erre hivatkozhatunk a függvényben), határidejét, válasszuk ki a pótlás típusát és
adjuk meg, hányszor lehet pótolni. A „Másolás” gomb segítségével
egítségével a megadott feladatot további
kurzusokhoz rendelhetjük.
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Évközi feladatok
A „Mentés” után az „Eredmények” fülön megjelenik a hallgatók névsora. Szerkesztés után itt vihetıek fel
sorban a hallgatók eredményei. Az eredmények rögzítésekor használhatunk numerikus billentyőket. Az
eredményeket a „Jegybeírás” gombbal majd a mentéssel rögzítjük.

Félévközi feladat eredményeinek beírása
Az összes, a kurzushoz tartozó félévközi feladat eredményét megtekinthetjük a „Tárgy kurzusai” felület
„Félévközi eredménylista” fülén.
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Félévközi eredménylista megtekintése
Automatikus aláírás és aláírás megtagadás számoltatásához
számoltatásához a grafikus metaszerkesztı segítségével
rendelhetünk szabályt. A szabályokat a „Tárgy kurzusai” felület „Követelmények” fülén adhatjuk meg az
azonos nevő gombokra kattintással. Ez a megjelenı függvényszerkesztı grafikus felületen a zölddel jelölt
értékek változtatása segítségével lehetséges. Új szabályt a feladat kiválasztásával és a „Szabály” gomb
megnyomásával adhatunk meg. Az „Operátor” gomb segítségével tudjuk a függvényeket összekötni.
A példánkban megadott feladatokhoz a következı aláírás számítást rendeltük:

Automatikus aláírásfüggvény
És a következı aláírás megtagadás függvényt:

Automatikus aláírás megtagadás függvény
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Ezek alapján a „Kurzus hallgatói” menüponton nyomjuk meg az „Automatikus aláírás” gombot. A
kurzus összes hallgatójára lefut a számítás, és az eredmény bekerül a hallgató indexsorába. Hallgatónként
jelzést kapunk az eredményrıl:

Tájékoztatás az automatikus aláírás eredményérıl
A felvitt bejegyzéseket az „Eredmények” fülön tekinthetjük meg, hallgatónként.

Hallgatók eredményei egyesével
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2. Tanulmányi Ügyintézés
2.1. Tanulmányi
anulmányi ügyintézı / tanulmányi adminisztrátori szerepkör
A hallgató adminisztrációjával kapcsolatos teljes feladatkört képes ellátni. A hallgató felvétele,
iratkoztatása, képzéshez rendelése, tantárgyak felvétele, ellenırzése, státuszok beállítása, hallgatói
igazolások kiadása, tanulmányi eredmények rögzítése,
rögzítése felmentett, befogadott akkreditált tárgyak esetében
is,, átlagszámítás, tanulmányi elımenetel ellenırzése a követelményrendszer figyelembevételével,
szigorlatok,
ok, záróvizsgák, végbizonyítvány, oklevél, diploma kiadása.

2.2. Saját adatok
Ezen fı funkció alatt tekintheti meg a TO ügyintézı a saját adatait, saját és hozzárendelt egyéncsoportjait,
üzeneteit, lejelentett hibaüzeneteit,
hibaüzeneteit javaslatait, valamint a Neptun.Net-ben
ben lévı jogosultságait stb.
A Neptun.Net rendszerbe belépés és szerepkör kiválasztása után a jobb felsı funkciólapon a saját Neptun
kódunk, nevünk jelenik meg, míg a jobb alsó funkciólapon és a fülekkel kiválasztott lapokon személyes
adatainkat tekinthetjük
jük meg a fülek által meghatározott csoportosításban. Ezeken a felületeken tudjuk
módosítani adatainkat, amennyiben helytelenül került be a rendszerbe, illetve esetleges változásokat (pl.
címmódosítás).
A „Személyes adatok” fülön a jelszócserét lehet megtenni.
megte
A „Jelszó módosítás”
módosítás gombra kattintva be kell
írnunk a régi jelszót, majd meg kell adnunk kétszer az új jelszót. Az „OK
OK” gombra kattintva az új
jelszavunk elmentıdik.
Ezen a felületen tudjuk a login nevet is megváltoztatni. Legelıször a login név megegyezik a Neptun
kóddal. Mivel ez egy hat karakteres számokból és betőkbıl álló sorozat, így nehezen megjegyezhetı ezért
javasoljuk
oljuk annak megváltoztatását arra a login névre,
névre melyet egyébként is használ a felhasználó a többi
intézményi programnál.
A jobb alsó funkciólapon lévı füleken lépkedve megtekinthetjük még a programban szereplı adatainkat
(személyes adatok, hivatalos adatok,
adatok, címek, elıképzettség, nyelvvizsga, egyéb, extra adatok, alkalmazotti
adatok, szervezeti egység,, helyi címek).
címek
Fontos megjegyezni, hogy a személyes adataink védelme érdekében a „Saját adatok ne látszódjanak”
jelölınégyzet kipipálásával lehetıségünk van arra, hogy az alsó funkciófelület adatai elrejtésre kerüljenek.
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A program bármelyik felületén mód van láthatóvá tenni azt, hogy milyen login névvel, milyen
szerepkörrel, valamint milyen szerveren keresztül érjük el az alkalmazást.
A kívánt információ megjelenítése
egjelenítése a felület alsó részén jobb egérgombra kattintás után lehetséges, a feljövı
ablakból a megfelelıt kijelölve.

2.3. Saját egyéncsoportok
Az ügyintézı a saját hallgatói csoportjából egyéncsoportokat tud létrehozni. Az egyéncsoportba célszerő
olyann hallgatói csoportokat elhelyezni, melyek statikusak, adott idıszakra vonatkozóan mindig
elıhívhatók, félév (ciklus) közben nem változnak.
változnak Az egyéncsoportok statikus volta azt jelenti, hogy a
benne lévı egyének nem törlıdnek automatikusan, tehát ha például
például egy hallgató státusza passzívvá válik,
és már nem kellenee az egyéncsoporthoz tartoznia, nem automatikusan törlıdik, hanem a felhasználónak
kell ezt megtennie.
A funkciófelület felsı részén a létrehozott csoportlista látható, melyek mind a saját hallgatókból
hallgatók
állíthatók
elı.
Az alsó felületen a „Hozzáad” gomb segítségével,, új csoportot tudunk létrehozni. Meg
M kell adnunk a
csoport nevét. Fontos
ontos az érvényesség idıtartama,
idıtartama melyet a tól-ig
ig dátumokkal tudunk megadni. A „Leírás”
mezıben olyan megjegyzéseket tehetünk
tehet
be, mely a csoport összetételére vonatkozik.
vonatkoz A ”Mentés” gombra
kattintva mentjük el a beírt
rt adatokat. Ezután váltsunk a „Csoportban
soportban lévı egyének”
egyének fülre, nyomjuk meg a
„Szerkeszt” gombot, mellyel a belsı „Hozzáad” gomb aktívvá válik, és kiválaszthatjuk azokat az
egyéneket, akiket a csoportunkba szeretnénk tenni. A ”Csoportot
soportot használó dolgozók”
dolgozók fülre váltva a
csoportot használó dolgozók listáját látjuk. Itt lehetıségünk van a „Hozzáad
Hozzáad” gomb segítségével
kiválasztani azokat a dolgozókat, akik láthatják a létrehozott
l
egyéncsoportot.
Egyéncsoport törlése abban az esetben lehetséges, ha valamennyi kapcsolódást megszüntetünk a „Töröl”
gombra kattintás elıtt. Tehát a hozzárendelt dolgozókat és hallgatókat is ki kell törölni azelıtt, hogy a
rendszer a csoport törlését
lését engedélyezné.
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Lehetıség van egy elıre elkészített saját egyéncsoportba a hallgatókat neptun kódjuk alapján importálni. A
csoportban lévı egyéneknél van lehetıségünk ezt megtenni. Jobb egérgombbal való kattintásra feljövı
ablakból az „Import” parancsot
ncsot választva lehetséges. Elıször a fejlécet exportáljuk, majd a meglévı fájlt a
hallgatók neptun kódjával kiegészítve be tudjuk olvasni az
a import típusát „új felvitel”-re
felvitel”
állítjuk, majd
Importálás.
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Egyéncsoportok létrehozásaa nem csupán ezen felületen
felületen lehetséges. A kliens program bármely hallgatókat
tartalmazó felületén a felsı listán jobb egérgombbal való
va kattintásra
ra feljövı ablakból a „Hozzáad
csoporthoz” parancsot választva lehetséges.

Ha így szeretnénk létrehozni a saját egyéncsoportunkat, akkor az adott felületen elsıként a megfelelı FDL
szőréssel érdemes leszőrni a kívánt hallgatói csoportot, vagy ha más módon szőrjük le a hallgatókat, akkor
elsıként az „Összes adat” gombra kell kattintani, majd a megfelelı egyéneket kijelölni.
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Azonban ha a listánkban szereplı valamennyi egyént be szeretnénk tenni az egyéncsoportba, akkor a jobb
egérgombbal feljövı ablakból kiválasztjuk a „Mindent kijelöl” parancsot, majd ismét a jobb egérgomb
segítségével a „Hozzáad csoporthoz”-ot,
csoporthoz”
mellyel a kijelölt hallgatói
gatói csoportot vagy egy már létezı
egyéncsoporthoz tesszük, vagy akár egy új egyéncsoportot hozunk létre. A megjelenı „Csoporthoz adás”
ablakban azon egyéncsoportok listája látható, melyek a „Saját egyéncsoportok (400)” menüpont alatt létre
lettek hozva.

Új egyéncsoport létrehozása az „Új csoport…” funkciógombra kattintás után lehetséges. Ekkor a
megjelenı ablakban a létrehozandó csoport nevét szükséges kitölteni.

Ha név megadása után az „OK” gombra kattintunk, akkor az elızı („Csoporthoz adás”) ablakban
a
található
egyéncsoport lista az újjal bıvül. Ezt az új csoportot kijelölve, majd az „OK” gombot megnyomva az
elızıekben kijelölt hallgatói csoport az adott csoporthoz rendelıdik. Ezt a „Saját egyéncsoportok (400)”
menüpont alatt is megtekinthetjük a késıbbiekben.
A már létrehozott egyéncsoportokra lehetséges FDL szőréseket készíteni, vagyis beállítani, hogy adott
felületeken mi csak azokat az egyéneket lássuk, amelyekkel dolgunk van.
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2.4. Hozzámrendelt egyéncsoportok
A felületre lépve tekinthetjük meg a hozzánk rendelt egyéncsoportok listáját és azok adatait.

2.5. Üzenetek
A rendszeren belül üzeneteket tudunk küldeni egymásnak NEPTUN kód alapján hallgatóknak,
alkalmazottaknak. Üzeneteket nemcsak küldhetünk, hanem fogadhatunk is. Bizonyos esetekben a kapott
ka
üzeneteket még tovább irányíthatjuk más ügyintézıhöz.

2.6. Üzenetek írása
A felületen megtekinthetıek a rendszerben elküldött üzenetek. Új üzenet írásához kattintsunk a „Hozzáad”
gombra, adjuk meg az üzenet tárgyát, szövegét.
Az „e-mailben is megkapja” és/vagy
/vagy az „SMS-ben
ben is megkapja” jelölınégyzeteket kipipálva lehetséges az
adott üzenetet elküldeni a címzettek számára nem csupán a Neptun rendszerbe, hanem a saját e-mail
e
címére és/vagy mobiltelefonjára SMS formájában. Ez a funkció abban az esetben mőködik,
mőkö
ha az
intézmény
ntézmény kérte ennek a beállítását valamint az adott címzett megadta a mobiltelefonszámát és/vagy
és
e-mail
címét a „Saját adatok (200)” menüpont „Címek” fülén.
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Ezután váltsunk át a „Címzettek” fülre és nyomjuk meg a „Címzett
Címzett hozzáadás”
hozzáadás gombot. A megjelenı
listából kiválaszthatjuk a címzetteket, akiknek az üzenetet szeretnénk elküldeni. A címzettek lehetnek a
„Kijelölt” csoportban lévık, vagy bármely más csoport, melyeket a „Szőrések” melletti általunk készített
legördülı listából tudunk kiválasztani.
sztani. A hallgatókat egyesével, a gyors kereséssel is ki lehet választani. A
kurzorral történı kijelölés után az „OK” gombra vagy az egyénre kétszer kattintva helyezzük azokat a
címzettek közé. Az egyéneket a címzettek közül ki is tudjuk venni a „Címzett törlés” gombbal.
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A „Mentés” gombra kattintva
intva az üzenetet elküldhetjük. Ezzel az adott üzenet a felület felsı részén látható
listát (elküldött üzenetek) bıvíti. Az üzenet tárgya, idıpontja, küldıjének
jének neve és az üzenet típusa
megjelenik az üzenetek listájában.
ájában. Ha egy megszerkesztett üzenetet nem akarunk elküldeni, akkor a
„Mégsem” gombra kell kattintani. A „Visszavon” gombra kattintva lehetséges, az éppen elküldött
üzenetet visszavonni, ha valamilyen oknál fogva mégsem akarjuk azt a címzettekhez eljuttatni.
eljuttat A küldött
üzenet megkeressük a felsı listában, kijelöljük és a „Visszavon” gombra kattintással a rendszer rákérdez
arra, hogy biztos, hogy ki akarjuk törölni az üzenetet vagy sem. Ekkor az „OK”-ra
„OK” kattintva az üzenet nem
kerül postázásra, hanem kitörlıdik.
dik.
A „Töröl” funkciógomb segítségével a beérkezett üzeneteink karbantartása lehetséges.
Üzenetek módosítására nincs lehetıség, korrekció esetén új üzenetet kell elküldeni. Itt nincs „Szerkeszt”
gomb.

2.6.1. Üzenetküldés egyéneket tartalmazó felületekrıl
Üzeneteket küldeni nem csak a „Üzenetek (800)” menüpont alól lehetséges, hanem bármely felületrıl, ahol
a felsı felületrészen hallgatói vagy alkalmazotti listát
listát találunk. Ekkor elsıként a megfelelı hallgatókat
vagy alkalmazottakat érdemes leszőrni az FDL szőrı segítségével. Ezután az „Összes adat” gombra
kattintva, az egyéneket kijelölve végül a jobb egérgombot megnyomva feljövı ablakból az
„Üzenetküldés” funkciót kell választani.

Ekkor megjelenik az üzenetküldésnél megszokott ablak, ahol a „Címzettek” fülre már egybıl bekerültek
azok az egyének, akiket kijelöltünk. A címzettek halmazát azonban még ezután is módunkban áll
módosítani. Lehetséges törölni vagy akár még hozzáadni egyéneket, ha a „Címzett hozzáadás” vagy
„Címzett törlés” gombra kattintunk. Ezután
Ezután az üzenet tárgyát és szövegét megfogalmazva, és a „Mentés”
gombra kattintva az üzenet elküldésre kerül. Az így küldött üzeneteket is megtekinthetjük a késıbbiekben
az „Üzenetek írása (1000)” felületen. A „Mégsem” gombra kattintva lehetséges megszakítani az
üzenetküldést.
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2.7. Üzenet írása szőrés alapján
Az „Üzenet írása szőrés alapján (4250)” felületen a felhasználó szintén üzeneteket tud küldeni az
elızıekben említett módon, azzal a különbséggel, hogy a „Címzettek” fülre lépve a „Szőrés kiválasztása”
gombra kattintva lehetséges a címzettek halmazát az FDL szőrı segítségével definiálni. Amennyiben a
megfelelı szőrést elkészítettük, az üzenetet a „Mentés” gombbal tudjuk elküldeni.
Az elküldött üzenetek szintén a felület felsı részén listázódnak, melyekbıl a feleslegessé váltakat a
„Töröl” gombra kattintva lehet törölni.
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2.8. Üzenetek olvasása
A felületen megtekinthetjük a részünkre küldött üzeneteket. A „Töröl”gombra
gombra kattintva törölhetjük a
kijelölt üzeneteket. A „Válaszol”” gombbal válaszolhatunk az üzenet feladójának.
ladójának.
Amennyiben új üzenetünk érkezett, arról tájékoztat a program. Az olvasatlan levelek vastagabb betővel
különülnek el az olvasottaktól.

2.9. Üzenet beállítások
A rendszer lehetıvé teszi, hogy megadjuk, kiktıl engedélyezzük az üzenetek fogadását. A „Hozzáad”
gombra kattintva kiválasztjuk az egyéneket és a jelölınégyzet segítségével beállítjuk, hogy az adott
egyénektıl fogadjuk az üzeneteket vagy nem. A listából lehet a „Töröl” gombbal egyéneket lehúzni, a
listát a „Szerkeszt” gombbal lehet módosítani.
módosít
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2.10. Üzenettovábbítások beállítása
A rendszer lehetıvé teszi, hogy beérkezett üzeneteinket más címre, vagy más felhasználónak továbbítsuk.
Érvényességi idı megadása esetében a továbbítási szabály csak a megadott idıintervallumban van életben.
Ezen a felületen beállíthatjuk, hogy kinek akarunk továbbítani egy-egy
egy egy üzenetet. Fontos kérvényeket lehet
továbbküldeni más ügyintézıhöz, e-mail
e mail címe szerint, vagy a Neptun kódja szerint. Ki lehet választani akár
több felhasználó közül is, akinek átirányítjuk az
az üzenetet. Meg lehet adni az érvényességi idıt is. Listában
az érvényességi idıszakon (határidı) belül ezeket bármikor meg lehet tekinteni, kereséssel, vagy szőréssel
lehet választani.
kitöltésével állíthatók be, ha a beírás
A továbbítások a „Szerkeszt” gomb megnyomása után az adatok kitöltésével
végeztével a pirosan látható „Mentés” gombot nyomjuk meg.
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2.11. Hallgatók kijelölése, szőrés, szerkesztés
A hallgatók kijelölése az egérrel egyesével lehetséges, illetve alkalmazni lehet különbözı szőréseket. Ha
több hallgatóval
val egyszerre szeretnénk mőveleteket végezni, akkor csoportos kijelölésre vagy szőrés
létrehozására van lehetıség. Több hallgató kijelölése a „Shift” és a „Ctrl
Ctrl” billentyők segítségével
végezhetı el, illetve a jelölınégyzeteket tartalmazó oszlopban a megfelelı
megfelelı hallgatók melletti négyzeteket
kipipálva.. Ezen kívül a szőrések alkalmazása megkönnyítheti a munkánkat. Ennek több módja is van.

2.12. Keresés funkció
Az egyik és legalapvetıbb lehetıség a keresés konkrét személyre. Ez a felület felsı része alatt található
találhat
keresési mezı kitöltésével végezhetı, ahol a keresési feltételt (Elıtag, Neptun kód, Keresztnév,
Vezetéknév) változtatni lehet a jobb egérgomb használatával. Azon mezık állíthatók be keresési
feltételként, melyek oszlopként szerepelnek a felületen. Ezen módosítani a jobb egérgombbal való
kattintásra elıjövı „Oszlopszerkesztés” paranccsal lehet, ahol meg lehet adni, hogy mely adatok jelenjenek
meg a funkciófelület felsı részén. A keresés töredékszavakra is mőködik és a „Keresés” gombbal vagy az
„Enter” lenyomásával
yomásával alkalmazható.
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gomb segítségével

gomb
gombbal
alkalmazható, melyre
Egy másik keresési funkció a „Keresés” gomb mellett található
kattintással a feljövı ablak mezıibıl akár többet is kitöltve szőkíthetı a hallgatói lista. Amilyen oszlopok
jelennek meg az adott felületen, azokra lehetséges keresni ezen szőréssel is.
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2.14. Szőrések
A következı kijelölésre szolgáló szőkítési feltétel a szőrések létrehozása és alkalmazása, melynek leírása
egy külön dokumentumban kerül leírásra. Ha egy olyan
olyan korábban létrehozott szőrésre van szükség, ami
nincs benne a legördülı listában, vagy ennek módosított változatára, vagy pedig egy teljesen újat akarunk
megadni, akkor a „Szőrés” gomb megnyomására egy új ablak, a szerkesztıszerkesztı-kezelı felület jön elı, amivel
mindez elvégezhetı.
(A “Szőrések” dokumentáció külön letölthetı az www.sdakft.hu honlapunkról.)

A tanulmányi és pénzügyi adatok karbantartása lehetséges egyesével a „Hallgatók (5400)” és csoportosan
a „Szervezeti egységek (28000)” menüpontok felıl.
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2.15. Tanulmányi adatok karbantartása egyesével a „Hallgatók
(5400)” menüpont felıl
2.16. Hallgatók tanulmányi adatainak karbantartása hallgatónként
egyesével
A „Hallgatók (5400)” menüpontra lépve TO jogosultsággal a hallgatói törzsadatok karbantartása
lehetséges (személyes adatok,
datok, hivatalos adatok, címek, elıképzettség, nyelvvizsgák, egyéb,
egyéb extra,
kollégiumi adatok és egyéb státusz).
státusz). Ezt a menüpontot legtöbbet a TO ügyintézık használják, ha egyenként
szeretnének foglalkozni a hallgatókkal. Kikeresik a hallgató nevét,
n
majd a kurzorral kijelölt hallgató
minden adatát meg lehet tekinteni, és az arra jogosult egyén tudja az adatokat módosítani. Itt vesznek fel új
hallgatókat is, és viszik be a törzsadataikat.
A képernyı felsı részén az a hallgatói lista látható, amelyhez
amelyhez joga van az ügyintézınek, hogy a hallgató
adatait adminisztrálja. A képernyı alsó részén pedig egy kiválasztott hallgatóról láthatunk bıvebb
törzsadatokat.
Hallgatót a TO ügyintézı vagy kari adminisztrátor hozhat létre, rögzíthet a rendszerben. A „Hozzáad”
gombbal üres adatlap jelenik meg.
meg Ilyenkor a „Mentés” és a „Mégsem” gomb pirosra színezıdik. Új
hallgató felvételéhez kötelezıen ki kell tölteni a zölddel jelölt mezıket. Az adatok megfelelı kitöltése után
a „Mentés” gombbal az adatokat a rendszer elmenti.
el
A „Mégsem” mentés nélküli kilépést jelent. Az
adatok módosítását a „Szerkeszt
Szerkeszt” gomb segítségével érhetjük el. Az adatok módosítása után a „Mentés”
gombot megnyomva menthetjük el a módosított adatokat.
FIGYELEM! Amíg a „Mentés”” és a „Mégsem” gomb aktív (piros),, addig a rendszer nem enged sem a
következı egyén adataira, sem a navigációs fában a következı szintre jutni.
Ha az intézmény egy alkalmazottját hallgatóként is szeretnénk a rendszerbe felvenni, akkor a „Hallgató
hozzárendelése” gomb segítségével egy alkalmazotti listából választhatjuk ki a megfelelı egyént és az
„OK” gombra kattintva tesszük át a hallgatói listába.
A hallgatók háromféleképpen kerülhetnek az adatbázisba. Ez lehetséges GÓLYA konvertálással. Ebben az
esetben korlátozott mérető az adatátvitel. A másik lehetıség új egyén felvétele
felvét
az elızıekben ismertetett
módon. A harmadik variáció alkalmazott hozzárendelése, amit az elızıekben szintén leírtunk.
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A következıkben részletezésre kerülnek az egyes hallgatók különbözı füleken elérhetı adatai.

2.17. Hallgató személyes adatainak megadása,
megadása, karbantartása
A „Személyes adatok” fület választva a hallgatói alapadatokat láthatjuk. Ezeket az adatokat a tanulmányi
osztályi, illetve kari ügyintézı változtathatja meg, a hallgató csak megnézheti ıket, és a hallgatói WEB
lapon beírhatja a kért változásokat.
zásokat.
Ez a lap az egyén személyes adatait tartalmazza. Két részre osztható. Az egyiken az egyén neve,
vezetéknév és utónév látható, az alsó részen a születési neve, születési dátuma és helye, anyja neve, neme
családi állapota és gyermekeinek száma szerepel.
szerepel. A családi állapot és nem legördülı menübıl választható.
A születési ország és megye szintén. Jobboldalt látható a hallgató fényképe. Ha nem jelenik meg,
duplaklikkel hívhatjuk elı, de csak abban az esetben, ha az „Egyéb” adatok fülön fel lett töltve a
rendszerbe és a fénykép típusának a „Hivatalos” lett kiválasztva.

2.18. Hallgató hivatalos
ivatalos adatainak
adatainak megadása, karbantartása
Ezen a felületen lehet megadni az egyén állampolgárságát, nemzetiségét, bankszámlaszámát/
bankszámlaszámait stb.. Amennyiben egy egyénhez
egyénhez több számlaszám is tartozik, kötelezıen meg kell
jelölni, hogy melyik számla lesz az alapértelmezett,
alapértelmezett hiszen az ösztöndíj arra a számlaszámra fog átutalásra
kerülni a késıbbiekben. Ezért a bankszámlaszám megadása nagyon fontos. Az adószám kitöltése szintén
nagyon fontos, hiszen az adóigazoláshoz
adóigazo
szükséges. FIGYELEM! Amennyiben a bankszámlaszám,
adóazonosító jel, TAJ szám rosszul lett kitöltve, abban az esetben nem lehet elmenteni, illetve a mezıben
piros hátérrel figyelmeztet a program a helytelen adatra.
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2.19. Hallgató címeinek, telefonszámainak
telefonszámainak és egyéb
elérhetıségeinek karbantartása
2.19.1. Címek
A „Címek” fül alatt az egyén különbözı címeit adhatjuk meg (állandó, ideiglenes lakcímet, munkahelyi
címet, levelezési, valamint értesítési címet.
címet Új címet a „Szerkeszt”,, majd a belsı „Hozzáad” gomb
segítségével lehet felvenni. A város kiválasztása után, az irányítószám az ország és a megye automatikusan
kitöltıdik. Ez alól „Budapest” város kivétel, amikor is az irányítószám elsı számjegye (1…) töltıdik
automatikusan, az utolsó hármat a felhasználónak kell
kell beírnia. Azonban az ország és a megye ebben az
esetben is automatikusan töltıdik. Állandó lakcímnek természetesen csak egy címet lehet megjelölni,
amelynek megadása kötelezı a hallgatónak adandó igazolások végett. Ha a cím más típusú címre is
érvényes, akkor használjuk a „Másol” gombot és a cím típusát hozzáírjuk. A címet a felhasználó szabadon
tölti ki (pl.: utca, házszám stb.). Ha felesleges címek jelennek meg a listában, akkor azt az „Elvesz”
gombbal törölhetjük.

2.19.2. Telefonszámok
Ezen a felületen különbözı
lönbözı telefonszámokat vihetünk fel a hallgatóhoz, lehetıség van vezetékes-,
vezetékes mobililletve faxszám elmentésére. Ha itt meg van adva valamilyen mobiltelefonszám, akkor üzenetküldésnél, ha
az „SMSben is megkapja” jelölınégyzet be van jelölve, akkor a hallgató
hallgató erre telefonszámra is megkapja az
üzenetet. Ezt az adatot a hallgató a webes felületen maga is felviheti.
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2.19.3. E-mail címek
Ezen a felületen („E-mailek” fül) különbözı e-mail
mail címeket vihetünk be a hallgatóhoz.
h
Lehetıség van
magán, illetve hivatalos e-maill cím rögzítésére. Ha itt meg van adva valamilyen e-mailcím,
e
akkor
üzenetküldésnél, ha az „e-mailben
ilben is megkapja” jelölınégyzet be van jelölve, akkor a hallgató erre a címre
is megkapja az üzenetet. Ezt az adatot a hallgató a webes felületen maga is felviheti.
felvih

2.19.4. Honlap címek
Lehetıség van arra, hogy egy egyénhez honlapcímet rögzítsünk a programban. A „Honlapok” fület
választva a „Szerkeszt” gomb megnyomása után rögzíthetünk
rögzíthetü honlap címeket
ket.

2.20. Hallgató elıképzettség
lıképzettségii adatainak megadása, karbantartása
Az „Elıképzettség” fül alatti bal oldali funkciófelületen a hallgató elızıleg elvégzett középiskolai,
középiskolai
felsıfokú és egyéb végzettsége és képzései jelennek meg.
meg Több
bb képzés esetén egymás alatt. Az
elıképzettség adatai között találjuk a képzés típusát, amit menübıl választhatunk
választhatunk a magyarországi oktatási
rendszer szerinti képzési formák közül az egyetemtıl az általános iskoláig. A tagozatot szintén menübıl
választhatjuk.. Az intézményt a mezı melletti „Kiválaszt” gombra kattintással egy táblából választhatjuk,
mely attóll függıen, hogy a felületen található
szőrések közül melyiket
jelöljük be, a szerint jeleníti meg az intézmények listáját. Ha például az „Egyetem”-et
„Egyetem” jelöljük meg, akkor a
„Kiválaszt” gombra kattintással feljövı táblában csak egyetemek listázódnak, ha a „Minden”-t jelöljük
meg, akkor pedig valamennyi intézmény közül tudunk választani.
választani (Hiányzó
Hiányzó vagy új külsı intézményeket
az „Adminisztráció (95400)”/ „Külsı
Külsı szervezeti egységek (6750)”
(6750) menüpont alatt lehet felvenni.) Ezeken
kívül megadhatjuk a bizonyítvány dátumát, azonosítóját (számát) és minısítését.
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2.21. Hallgató nyelvvizsga
yelvvizsga adatainak megadása, karbantartása
A nyelvvizsgával
yelvvizsgával kapcsolatos adatokat lehet a „Nyelvvizsga” fülön nyilvántartani. A funkcióablak jobb
oldali részén a teljesített nyelvvizsgák szerepelnek.
szerep
A „Szerkeszt”, majd a „Hozzáad
Hozzáad” gomb segítségével
új nyelvvizsgát vihetünk fel. Ki kell választanunk a legördülı listából a nyelvet, a nyelvvizsga fokát,
típusát, beírhatjuk a nyelvvizsga megszerzésének dátumát, azonosítóját és írhatunk egy rövid kiegészítést
ki
is. Amennyiben a nyelvvizsga szakmai vagy kétnyelvő, a jelölınégyzetben ezt is rögzíthetjük.

2.22. Hallgatóhoz fénykép felvitele, karbantartása, illetve belépési
feltételek megadása
Az „Egyéb” fülön különbözı kiegészítı adatokat adhat meg, illetve
illetve tekinthet meg az ügyintézı.
Az egyének fényképe is ezen a felületen jelenik meg. Lehetıség van fényképek tárolására. Meg lehet
jelölni, hogy melyik kép legyen látható és hivatalos.
Fénykép feltöltéséhez kattintsunk a „Szerkeszt” és a belsı „Hozzáad” gombokra, válasszuk ki a
feltöltendı fényképet és kattintsunk az „OK” gombra. A fénykép típusát a legördülı menü segítségével
adhatjuk meg. A „Képcsere” gomb segítségével másik képre tudjuk cserélni a már meglévı képet. A belsı
„Töröl” gombbal a kijelölt fénykép
nykép törlésére van lehetıség. (Az
Az itt felvett kép abban az esetben jelenik
meg a „Személyes adatok” fülön, amennyiben típusa „Hivatalos”,
„Hivatalos” illetve a „Személyes adatok”-nál
adatok”
kétszer
kattintunk az egérrel a fénykép helyén.)
Ezen a felületen van lehetıség a felhasználó
felhasználó belépési feltételeinek definiálására. Ehhez kattintsunk a
„Szerkeszt” és „Módosítás” gombokra és a metaszerkesztı segítségével állítsuk be a megfelelı belépési
feltételt. Ez azt jelenti, hogy az egyes felhasználók mely helyszínekrıl léphetnek be a rendszerbe. A
„Megjegyzés” mezıbe esetlegesen felmerülı megjegyzéseket írhatunk.
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2.23. Intézményi extra adatok
Az Intézmények 5db Extra adatot (Extra1, Exra2, stb. Extra5) egy mezıvel vihetnek be a rendszerbe, és
5db Extra adatot (Extra6, Extra7, stb. Extra10)
Extr
tarthatnak karban kódtábla-kódtétellel.
kódtétellel. Az Extra1/Régi kód
mezıbe a Neptun2R régi kód értéke
ért
kerül be.. Ha az intézmény nem használja a kollégium modult, akkor
javasoljuk, hogy az illetékes vegyen fel egy olyan mezıt, ahol megtekinthetı és szerkeszthetı adatként fel
lehet vinni, hogy az adott hallgató kollégista-e
kollégista vagy sem.
(Az adatmezık, valamint a kódtételek a (legördülı
(legördülı menüpontok) nevét az „Adminisztráció (95400)/
Kódtételek (95600 )” menüpontban az intézményi rendszergazda viszi fel.)

2.24. Hallgató kollégium
llégiumii adatainak megtekintése
A „Kollégium” fülön a hallgató kollégiumi tartózkodásának helyzetképét kapjuk a megadott adatok
alapján, abban az esetben, ha az intézmény használja a Neptun rendszer kollégium modulját. Amennyiben
nem használja, akkor javasoljuk,
soljuk, hogy az extra fül funkcionalitását kihasználva,
kihasználva, vegyen fel az illetékes egy
olyan mezıt, ahol megtekinthetı és szerkeszthetı adatként fel lehet vinni, hogy az adott hallgató
kollégista-e vagy sem.
Látható a kollégium neve, ahova beköltözött. Ha felvételt nyert a kollégiumba látható a tervezett
tervezet
bentlakásának idıtartama a tól--ig
ig dátumok megjelölésével. Megtekinthetıek a konkrét beköltözési és
kiköltözési adatok. Látható, hogy melyik képzés kapcsán került be a hallgató a kollégiumba, valamint meg
a hallgató kollégiumi státusza is.
Javasolt, hogy ezeket az adatokat a kollégium tartsa nyilván. A hallgatókat évente veszik fel a kollégiumba.
A hallgatók kollégiumi adatait naprakészen a kollégiumi adminisztrátorok tartják karban.

2.25. Hallgató egyéb státuszának megadása, karbantartása
Az „Egyéb státusz” fülön megadható egy adott hallgató státusza. A megfelelı hallgató kijelölése után
kattintsunk a „Szerkeszt”,, majd a belsı „Hozzáad” gombra. Ezután a „Típus” legördülı menübıl
válasszuk ki a hallgatóhoz rendelendı státuszt (pl.: GYES, GYED, Fogyatékkal élı stb.), állítsuk be az
adott státusz érvényességi idıtartamát, majd az adatok felvitele után nyomjuk meg a „Mentés” gombot. A
„Megjegyzés” mezıbe a hallgató státuszával kapcsolatosan egyéb információt vihetünk fel. Ha a kijelölt
hallgató egy adott státuszsorát
rát törölni szeretnénk, akkor kattintsunk „Szerkeszt”,
„Szerkeszt” majd a megfelelı sor
kijelölése után az „Elvesz” gombra. A „Mégsem” gomb mentés nélküli kilépést jelent. Ezen adatok
megadása azért fontos, mert ha a hallgató bármelyik státusszal rendelkezik a kiválaszthatók
kiválas
közül, akkor
államilag finanszírozottá válik a megadott idıszakban.
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2.26. Hallgatók adat-- és címmódosítási kérelmeinek elfogadása
vagy elutasítása
A „Hallgatók” menüpont alatt lehetséges a hallgatók
h
adat- és címmódosítási kérelmeinek elfogadása vagy
elutasítása. Mind az adat- és címmódosítási kérelmeket a hallgatók a webes felületrıl igénylik. Az egyes
hallgatókhoz tartozó kérelmek ezeken a felületeken jelennek meg, melyeknél mind a régi, mind az új
adatok megtekinthetıek. Az elfogadás az egyes mezık mellett található jelölınégyzetek bepipálásával,
majd az „Elfogad” gombra kattintással lehetséges. Az elutasítás az adott mezı megjelölése után az
„Elutasít” gombra kattintva történik meg.
Az „Elfogadás dátuma” és az „Elfogadó / Elutasító” mezık a funkciógombokra
funkció
megnyomásával
automatikus töltıdnek.
(Ha egy adott kérelem már nem vár döntésre, vagyis elbírálásra került, akkor a funkciógombok inaktívvá
válnak.)
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2.27. Hallgató képzéshez rendelése
A hallgató egy adott felsıoktatási intézményben a képzés tárgyait
tárgyait hallgatja, a képzés tantervét követi. Ezért
amikor a hallgatót felveszik az adott felsıoktatási intézménybe, hozzá kell rendelni ahhoz a képzéshez,
amelyikre felvették.
Az egyes hallgatókhoz tartozó képzések a „Hallgatók képzései (6000)” menüpont alatt
ala jelennek meg. A
képzések vagy a GÓLYA felvételibıl automatikusan kerülnek ebbe a menüpontba, vagy hozzáadással
tudunk egy listából választani a meglévı képzések közül és azokat a hallgatóhoz rendelni. A képzés
legfontosabb adatai (képzés név, törzsszám, kvalifikáció, felvétel dátuma stb.) az „Alapadatok” fülön
találhatók és rögzíthetık.
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Ezen a felületen láthatjuk a hallgató képzéseivel kapcsolatos adatokat. Itt hozzárendelhetjük a hallgatót új
képzéshez. A „Hozzáad” gomb megnyomása után a megjelenı listából
listából válasszuk ki azt a képzést, amihez
szeretnénk a hallgatót hozzárendelni. Az „OK” gomb megnyomásával a hallgatót hozzárendeltük a
kiválasztott képzéshez.
A képzés egyéb adatai külön füleken jelennek meg, amelyet karban tudunk tartani.
A „Felvételi adatok” fület választva megtekinthetjük és a „Szerkeszt” gombra kattintva módosíthatjuk a
hallgató adott képzésének felvételi adatait. Megnézhetjük egy hallgató összes pontszámát, a hozott
pontszámokat, a szerzett pontszámot, többletpontszámot, láthatjuk a felvétel évét és a felvétel módját. A
felületen kiemelt fontosságú lehet a felvétel módja, és a korábban már elhasznált államilag finanszírozott
félévek számának megadása. Így könnyebb követni, hogy a hallgatónak még hány államilag finanszírozott
féléve van a képzésen.

A „Modulok adatai” fület választva megnézhetjük, hogy a hallgató melyik képzéshez
k
illetve melyik
szakhoz, szakirányhoz, virtuális szakhoz van hozzárendelve. Ha az adott szak féléves adatait meg
szeretnénk nézni a „Szak féléves adatai (150)”
(15
felületen, akkor ezen a fülön ki kell választani a megfelelı
szakot, szakirányt vagy virtuális szakot. Csak ebben az esetben lehet a „Szak féléves adatai (150)”
menüpontra lépni.
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A „Mentés” gomb megnyomásával tárolhatjuk a felvitt adatokat, a „Mégsem”-re
„Mégsem”
kattintva az adatok
változatlanok maradnak.

2.28. Beiratkoztatás
Minden félévben beiratkozáskor létre kell hozni egy féléves sort. Itt lehet karbantartani a hallgatók
státuszát, szemeszterét stb.
Itt a hallgató lezárt, illetve le nem zárt féléves sorait láthatjuk. Egy adott féléves sort kiválasztva az alsó
mezıben megjelennek a féléves adatok: kredit, átlag, kumulált adatok stb. („Féléves
„Féléves adatok (122800)”)
(122800)”
Ezen a felületen van lehetıség arra, hogy egy hallgatót új félévre beiratkoztassunk. Ehhez nyomjuk meg
m a
„Hozzáad” gombot. Ekkor a legördülı menübıl válasszuk ki azt a félévet, amire a hallgatót be szeretnénk
iratkoztatni, majd nyomjuk meg az „OK” gombot. Ezzel a hallgatót beiratkoztattuk egy új félévre, de még
további teendıink is vannak, mivel be kell állítanunk a hallgató státuszát, pénzügyi státuszát és
szemeszterszámát is. A „Szerkeszt” gombot megnyomva lehetıségünk van legördülı listákból ezeket az
adatokat módosítani valamint be kell írnunk a szemeszterszámot is.
A „Beiratás” gombra kattintva a program
program az aktuális dátumot írja be a felsı „Beiratkozás” sorba.
Amennyiben a felhasználó nem az aktuális dátumot szeretné megadni a beiratkozás idıpontjaként, akkor
lehetıség van a „Szerkeszt” gombot megnyomva az aktuális dátumtól eltérı idıpont megadására.
(A „Lezárás” gombot akkor nyomjuk meg, ha a hallgatónál már elvégeztük az átlagszámolást, illetve
akkor, ha egy passzív féléven regisztráltuk a hallgatót és mivel nincsen további teendınk vele,
vel ezért le is
zárjuk.)
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A hallgató kiválasztott félévére vonatkozó
vona
eredmények a „Féléves indexsorok”alatt
indexsorok”
láthatóak és
szerkeszthetıek. Lehetséges az átlagszámolás, tárgyleadás, hiányzó adatok bevitele.

A „Féléves indexsor bejegyzések” felületen lehetıség van átlagszámolásra és indexnyomtatásra is.
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2.29. Hallgató
ó szakhoz rendelése
Miután a hallgatót képzéshez rendeltük, szükség van arra is, hogy a hallgatóhoz képzésnek megfelelı
szakot rendeljünk. Egy hallgató szakhoz rendelése a „Hallgatók”/ „Szakok adatai” menüpont alatt
lehetséges.
A „Hozzáad” gombra kattintva
va a megjelenı listából válasszuk ki azt a szakot, amelyikhez a hallgatót
hozzá akarjuk rendelni, és nyomjuk meg az „OK” gombot. Ezzel egy hallgatót szakhoz rendeltünk.
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2.30. Szakirány választás
A „Hallgatók”/
Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ „Féléves adatok”/ „Szakok adatai” felületen tud a TO Ügyintézı
adott hallgatóhoz szakirányt (szakot is) hozzárendelni a „Hozzáad” gombra kattintással, amelyeket a
„Szervezeti egységek”/ „Szakirányok” („Szakok”) menüpont alatt létrehoztak.
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2.31. Hallgató mintatantervhez rendelése
Adott hallgatóhoz (a szakjához tartozó) mintatantervet hozzárendelni a „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/
„Féléves adatok”/ „Hallgató részletezett mintatanterve” menüpont alatt lehet a „Hozzáad” gombra
kattintással.

2.32. Tárgyjelentkeztetés
A „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ „Féléves adatok”/ „Tárgyjelentkezés
„Tárgyjelentkezés (8400)” menüpont alatt
lehetséges az egyes hallgatókat a kiválasztott tárgyakra jelentkeztetni.
jelentkeztetni
A felület felsı részén látható a hallgatóhoz rendelt mintatantervek listája. Az alsó felületrészen a
kiválasztott mintatantervben szereplı tárgyak listája jelenik meg.
Tárgyjelentkezéshez kattintsunk „Tárgyjelentkezés” gombra. A program ilyenkor ellenırzi, hogy a
hallgató jelentkezett-ee már a tárgyra vagy sem. Amennyiben a hallgató már jelentkezett az adott tárgyra a
program figyelmezteti a felhasználót a megtörtént jelentkezésrıl. Ha le van zárva a hallgató féléve, akkor
nem tud semmiképpen sem tárgyra jelentkezni
jel
vagy lejelentkezni róla.
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2.33. Kurzusjelentkeztetés
A TO Ügyintézı hallgatókat egyesével kurzusra jelentkeztetni a „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/
„Féléves adatok”/ „Féléves indexsorok”/ „Hallgató tárgyai”/ „Kurzusjelentkezés” felületen tud. Tehát
adott hallgatót a fenti menüpontokon lépkedve a megfelelı tárgyat kiválasztva,
kiválasztva megjelennek a tárgyhoz
meghirdetett kurzusok.. Ezek közül a megfelelıt kijelölve és a „Jelentkeztet
Jelentkeztet” gombra kattintással
megtörténik a hallgató kurzusra jelentkeztetése.
Sikeres kurzusjelentkezéskor a kiválasztott hallgatók indexsorába
indexsorába bekerül a felvett kurzus oktatója is.
Ha egy adott kurzusról le szeretnénk jelentkeztetni a hallgatót, akkor a hallgató felvett kurzusát kijelöljük,
majd a „Lejelentkeztet” gombra kattintunk.
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2.34. Kurzusátjelentkezés, módosítás
A felület alsó részén („Hallgató eddig felvett kurzusai”) látható a hallgató tárgyból felvett kurzusa.
Lehetıség van a kurzusváltoztatásra a felület felsı részén látható további kurzusok valamelyikére. Ekkor
kijelöljük a felsı ablakban azt a kurzust, amire át szeretnénk jelentkezni, és megnyomjuk a „Kurzuscsere”
gombot.
Ezután az alsó ablakba átkerül a fent kiválasztott kurzus, a kurzusváltoztatás, kurzuscsere megtörténik,
melyrıl a rendszer visszajelzést ad.
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2.35. Jegy, aláírás bevitel, módosítás
A TO ügyintézı egy-egy
egy hallgató tárgyainak eredményeit beírhatja, módosíthatja a „Hallgatók”/
„Hallgató képzései”/ „Féléves adatok”/ „Féléves indexsorok” menüpont alatt.
A felület középsı részén kerülnek listázásra a hallgató kiválasztott félévének tárgyai. Kiválasztjuk azt a
tárgyat, amihez jegyet akarunk beírni.
A képernyı felsı soraiban egy kiválasztott félév adatait
adatait láthatjuk: kredit, átlag, kumulált átlag stb. A
középsı részen a kiválasztott félévben felvett tárgyak jelennek meg. A felület alsó részén láthatóak a
kiválasztott tárgyhoz tartozó adatok a „Részletes tárgyadatok” fülön. Úgy, mint a tárgy neve, a felvétel
felvé
dátuma, a felvétel módja, kreditpontja, követelménye.
Egy tárgyat kiválasztva a „Szerkeszt” gomb megnyomása után bejelölhetjük, hogy az adott tárgy
beszámítson-ee a kreditbe, összkreditbe, átlagba, összátlagba és az ösztöndíjindexbe.
Az „Eredmények a tárgyból” fület választva a hallgatónak érdemjegyet vihetünk be az adott tárgyhoz.
Ehhez nyomjuk meg a „Szerkeszt”,
„Szerkeszt” majd a „Hozzáad” gombokat, majd írjuk be a bejegyzés dátumát,
válasszuk ki a bejegyzés típusát, adjuk meg az érdemjegyet, valamint válasszuk ki az oktatót az „Oktató”
gombra való kattintással feljövı listából. Ha módosítani kívánjuk az adott eredményt, akkor elég a
„Szerkeszt” gomb használata, és az adatok átírhatóvá válnak. A „Szerkeszt
Szerkeszt”, majd „Töröl” gombok
kombinációjával lehetséges egy-egy
egy eredményt kitörölni. A „Mentés” gombot megnyomva menthetjük el
a bevitt eredményeket és a módosításokat.

Itt lehetséges a tárgyak elıfeltételeit („Elızetes
(
feltételell.” gomb) és végleges feltételeit („Végl.
(
feltételell.” gomb) csoportosan is lehet ellenırizni,
ellenırizni, hogy a hallgató teljesítette-e
teljesítette azokat.
Ennek az a menete, hogy az ellenırizni kívánt tárgyakat kijelöljük a „Shift” vagy a „Ctrl” billentyők
segítségével, majd az „Elızetes feltételell.”
feltételel vagy a „Végl. feltételell.” gombra kattintunk.
Amennyiben a hallgató valamelyik tárgyának elıelı vagy végfeltétele nem teljesült, úgy arról a program
tájékoztat. Ezután ezek a sorok pirosan jelennek meg.
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2.36. Félévzárás
A hallgató félévének lezárása a „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ „Féléves adatok (6400)” menüpont
alatt lehetséges. A „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ „Féléves adatok (6400)”/
(6400) „Féléves indexsorok
(6600)” menüpont alatt pedig azz átlagszámolás. Intézmény által megadott átlagszámolási algoritmus
alapján. Az eredmények ellenırzésénél figyelnünk kell, hogy mi a tárgy követelménye, milyen bejegyzés
típusok kerültek be, és az eredmény beírásának a dátumát. Az átlagok kiszámolásakor figyelembe veszi,
hogy az indexsorban lévı tárgynál meg lehet adni, hogy melyik átlagba számolja. Alapértelmezetten a
jelölı négyzetek
etek azt jelentik, hogy minden tárgy beszámol minden átlagba. Intézményi TVSZ
szabályozhatja, hogy az elfogadott tárgyak esetében csak a kreditbe számoljon be.
A „Lezárás” gombot akkor nyomjuk meg, ha a hallgatónál már elvégeztük az átlagszámolást, és a féléves
indexébe már nem akarunk tárgyat, eredményt módosítani. Lezárás után már a hallgató féléve átkerül az
archivált félévekhez. Diplomamelléklet szempontjából is van jelentıssége. Az igazolások alól csak a lezárt
félévekrıl lehet törzskönyvet nyomtatni.
nyomtatni
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3. Szakirány választás kezelése
3.1. Szakirányválasztási idıszakok megadása
A Neptun.Net a szakirányválasztási idıszakot a többi idıszaktól elkülönülten kezeli. Ezért a
szakirányválasztási idıszak felvitelére és módosítására a „Képzések” menüpont alatt, a
„Szakirányválasztási idıszakok” menüponton van lehetıség.
Egy képzéshez, egy idıben akár több, akár egymást átfedı szakirányválasztási idıszak is tartozhat.
A képzésekhez tartozóan új szakirányválasztási idıszak meghirdetésére kétféle lehetıséget biztosít
biztosí a
program. Vagy létrehozunk a képzéshez egy új szakirányválasztási idıszakot, vagy hozzárendelhetünk a
képzéshez egy másik képzéshez tartozó (másik képzéshez létrehozott ) idıszakot.

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

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

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

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

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

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

Szakirányok megadása

3.2.2.1. A felület mezıi
Min.létszám – tájékoztató jellegő adat. Ha nem telik be a létszám, akkor ennek alapján dönthetünk a
szakirány elindításáról.
Max.létszám – ennek a létszámnak a beosztáskor van jelentısége, ennyi hallgatót oszt
osz be a program az
adott szakirányra.
Max.jelentkezési létszám – maximálisan ennyi hallgató jelölheti meg az adott szakirányt. Ha a
jelentkezések száma elérte ezt a létszámot, akkor további hallgatókat nem enged jelentkezni a program az
adott szakirányra.
Aktív – az „Aktív” jelölınégyzetbıl a pipát kivéve a program beosztáskor az adott szakirányra nem osztja
be a hallgatókat. Ebben az esetben arra kell figyelni, hogy amennyiben a hallgató csak ezt a szakirányt
jelölte meg, a program nem emeli át automatikusan
automatikusan egy másik szakirányra, tehát az adminisztrátornak
kézzel kell egy másik választható szakirányhoz rendelnie.
Jelentkezési feltétel – nem csak idıszakonként, hanem szakirányonként is megadhatunk jelentkezési
feltételeket. Ez a feltétel az adott szakirány
szakirány kiválasztásakor fut el. A metaszerkesztı felület segítségével
hasonló feltételeket adhatunk meg, mint az idıszaknál. További lehetıség például a tárgyeredmény vagy
tárgycsoport, illetve a képzés függvény használata. A szakirányokhoz megadhatunk alapértelmezett
alapértel
jelentkezési feltételt is, amely a szakirány hozzárendelésnél automatikusan bekerül ebbe a mezıbe. Ennek
adminisztrálására a „Szervezeti egységek (28000)”/ „Szakirányok (31800)” felületen, a
„Szakirányjelentkezési idıszak alapértelmezett adatai” fülön
ön van lehetıség. Az alapértelmezett feltétel az
idıszakon belül felülírható.
Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 86 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ

Spec.számolási szabály – itt a szakirányra vonatkozóan határozhatunk meg az idıszakra vonatkozó
számítási szabályon kívül, speciális, az adott szakirányra vonatkozóan figyelembe veendı szabályt (a
felvihetı metakifejezésekre a beosztásnál térünk vissza). A szakirányokhoz megadhatunk alapértelmezett
számolási szabályt is, amely a szakirány hozzárendelésnél automatikusan bekerül ebbe a mezıbe. Ennek
adminisztrálására a „Szervezeti egységek
egységek (28000)”/ „Szakirányok (31800)” felületen, a
„Szakirányjelentkezési idıszak alapértelmezett adatai” fülön van lehetıség. Az alapértelmezett feltétel
mindenképpen bekerül az idıszakon belül a szakirányhoz, de ott felülírható.
Mintatanterv – ennek kitöltésére mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a beosztás után, a véglegesítéskor
a program a hallgatókhoz a megadott féléven ne csak a szakirányt, hanem a mintatantervet is
hozzárendelje. Ehhez a mintatantervet abban az esetben is hozzá kell rendelni, ha a szakirányhoz csak egy
mintatanterv tartozik!

3.3. Képzési idıszak hozzárendelés (amikor egy képzéshez már
létezı idıszakot kívánunk hozzárendelni)
Amennyiben az intézmény egy szakirányválasztási idıszakot több képzéshez tartozóan kíván kezelni,
akkor a „Szakirányválasztási idıszak” felületen lehetıség vann egy korábban másik képzéshez létrehozott
idıszaknak a képzéshez való hozzárendeléséhez. Ebben az esetben az idıszakhoz tartozó képzés összes
hallgatójának lehetısége van az idıszakon történı jelentkezésre.
Ha már korábban létrehozott idıszakok közül szeretnénk
szeretnénk választani, akkor a „Szakirányválasztási
idıszakok” felületen a „Hozzáad” gombot nyomjuk meg. Ekkor megjelennek az intézményben
meghirdetett szakirányválasztási idıszakok. Válasszuk ki a megfelelı idıszakot. A program az idıszak
minden adatával együtt
tt hozzárendeli a képzéshez a megadott idıszakot. A „Képzések” fülön a képzések
listája kiegészül az adott képzéssel.

Szakirányválasztási idıszak hozzáadása az adott képzéshez
Ugyanezt az eredményt elérhetjük úgy is, hogy az új szakirány választási idıszak
idı
meghirdetésekor (vagy
késıbb, a már létrehozott szakirányt kikeresve) a már említett „Képzések” fülön adunk hozzá további
képzéseket az idıszakhoz. A kiválasztott képzések alatt ekkor szintén megjelenik a „Szakirányválasztási
idıszakok” felületen az idıszak.
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Szakirányválasztási idıszakhoz képzés rendelése
Ebben a két említett esetben nem probléma, ha az adott szakirány nincs hozzárendelve a képzéshez. Arra
azonban ügyelni kell, hogy jelenleg a képzésenként végrehajtható csoportos mőveletekre ebben az
a esetben
nem lesz lehetıség. Vagyis ha olyan képzésrıl jelentkeztek a hallgatók, amely képzéshez nem rendeltük
hozzá az adott szakirányt, akkor ennek a képzésnek a hallgatóit az adott szakirány nem tudjuk csoportosan
adminisztrálni. (Az idıszak hatására a képzés-szakirány
szakirány kapcsolat létrehozásának fejlesztése folyamatban
van.)
Innentıl kezdve, ha bármit módosítunk az idıszakkal kapcsolatosan, azzal minden hozzárendelt képzéshez
tartozó – valójában ugyanazon – idıszak adatait módosítjuk, tehát elég az adatokat
adatok egyszer módosítani.
A vonatkozó adatok minden képzésre érvényesek, vagyis a megadott létszámok, egyéb értékek nem
lehetnek eltérıek képzésenként egy adott idıszakon belül.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.10. Pontszámítás
A különbözı metafeltételek
ek alapján meghatározott pontokat végül rendeznünk kell. Ezeket összeadhatjuk,
kivonhatjuk.
Példa
SZPont11 + SZPont2 + SZPont3 Jelentése: ha megadtunk pl. a pont 1-ben
1 ben egy félév függvényt, a pont 2-ben
2
egy nyelvvizsga függvényt, a pont 3-ban
3
egy versenyeredmény
redmény függvényt, akkor a beosztásnál az ezekbıl
adódó pontokat a program összeadja, és ezek alapján sorrendez.
Ha a Szabály 1 eredménye alapján a program egyezıséget talál, akkor továbbmegy a szabály 2-re.
2
Ha ezek
után is van egyezıség, a szabály 3-ra.
3
A további szabályokban megadhatunk új feltételt, mint az egyezıség
eldöntése (fenti esetben például a szabály kettı lehet SZPont4, ahol a pont 4-ben
4
például egy
tárgyeredmény függvényt vittünk fel). Lehet azonban a szabály 1-ben
1 ben megadott feltétel része is. A fenti
példa szerint tehát, ha mondjuk a szabály 2-be
2 be betesszük az SZPont3 eredményét, vagyis a nyelvvizsgát,
akkor pontegyezıség esetén azt a hallgatót veszi elıre, akinek több pontja van a nyelvvizsgákból.
Fontos kiemelni, hogy a szabályok megadásánál a szakirányonként felvihetı speciális szabályra SZPont5SZPont5
ként kell hivatkozni!

Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 94 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ

3.10.1. A rendszerparaméterek
Mind a pontok nevére, mind a pontok számítására, mind pedig a számítási szabályokra vonatkozóan
létrehozhat az intézmény alapértelmezett értékeket. Ezeket az értékeket rendszerparaméterekkel adhatjuk
meg.
Pontnevenként: SZJIPONT1NEV (1-4) (Szakirányjelentkezési
Szakirányjelentkezési idıszak létrehozásánál ez lesz az
a
alapértelmezett értéke a Pont1 nevének)
nevének
Pontszámításonként: SZJIPONT1SZAMOLAS (1-4) (Szakirányjelentkezési
Szakirányjelentkezési idıszak
idısza létrehozásánál ez
lesz azz alapértelmezett értéke a Pont2 számolási szabályának)
Szabályonként (Rendezési sorrendenként): SZJISORREND1 (1-3) (Szakirányjelentkezési
Szakirányjelentkezési idıszak
létrehozásánál ez lesz az alapértelmezett értéke az elsıdleges sorrendezési szabálynak)
szabály
Az alapértelmezett érték az idıszakon belül felülírható. Ha az intézmény ezt szeretné letiltani, akkor
speciális jogosultságot igényelhet, amelyben le tudjuk tiltani a tabfül írásjogát.

Paraméterek

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

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

Szakiránybeosztás véglegesítése
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4. Törzskönyvi szám generálás
4.1. Törvényi vonatkozások, hátterek
A 79/2006. (IV. 5.) Korm. Rendelet 8. számú melléklet alapján a felsıoktatási
felsıoktatá intézményi azonosító jel
„FI” karakterekbıl, közvetlen utána 5 számjegybıl álló jel, amelyben az elsı 4 számjegy véletlenszerően
kiadott szám. Az elsı számjegye „0”-tól
„0” tól különbözı számjegy. Az ötödik számjegy ellenırzı ún. CDV kód,
melynek képzési algoritmusa
tmusa az alábbi: a felsıoktatási intézményi azonosító elsı négy számjegyébıl a
páratlan helyen állókat hárommal, a páros helyen állókat héttel megszorozva, a szorzatokat össze kell adni.
Az összeget tízzel elosztva a maradék tekintendı az ötödik, azaz CDV kódnak.
A diákotthon azonosító jel „DO” karakterekbıl, közvetlen utána 5 számjegybıl álló jel, amelyben az elsı 4
számjegy véletlenszerően kiadott szám. Az elsı számjegye „0”-tól
„0” tól különbözı számjegy. Az ötödik
számjegy ellenırzı ún. CDV kód, melynek képzési algoritmusa az alábbi: a diákotthoni azonosító elsı
négy számjegyébıl a páratlan helyen állókat hárommal, a páros helyen állókat héttel megszorozva, a
szorzatokat össze kell adni. Az összeget tízzel elosztva a maradék tekintendı az ötödik, azaz CDV kódnak.
kódnak
A 79/2006. (IV. 5.) Korm. Rendelet 10. számú melléklet alapján a törzskönyvi szám az intézmény
intézményi azonosítójából és egy sorszámból képzett szám, melynek formája: “T” (doktorjelölt esetén “P”)
sorszám hat jegyen „/” intézményi azonosító. A sorszámozást
sorszámozást eggyel indítva, egyesével növekvıen kell
végezni. Amennyiben a tanulmányi adminisztrációt a felsıoktatási intézmény egyes telephelyek, illetve a
székhelyen kívüli képzések esetében más településen végzik, a felsıoktatási intézmény döntése alapján
lehetséges telephelyenkénti sorszámozás is. Ebben az esetben a törzskönyvi szám - a felsıoktatási
intézmény intézményi azonosítója után - kiegészül a „/” jellel és a tanulmányi adminisztráció sorszámával.
A hallgatói jogviszony-igazolás
igazolás tartalmára és kezelésére
kezelésére vonatkozó szabályokat a felsıoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásairól szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
rendelet 10. számú mellékletének IX. pontja írja le. A kézzel kitölthetı formanyomtatványokat a szigorú
számadású
adású nyomtatványokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. A géppel kiadott igazolások
sorszámozásánál a telephelyet a felsıoktatási törvény szerinti értelemben, településként kell értelmezni.

4.2. Szükséges beállítások
Mint a törvényi szabályozásokból látszik,
látszik, ahhoz, hogy az intézmény törzskönyvi számokat tudjon
generálni és jogviszony igazolást nyomtatni, elıször meg kell tennie a megfelelı beállításokat. Elıszır is
az intézményhez a szervezeti egységek menüpontban be kell állítani a megfelelı intézményi
intézmény azonosító jelet
az OM-azonosító rublikában.
Ezek után az intézménynek el kell döntenie, hogy szeretne-e
szeretne e adminisztrációs helyeket használni, vagy
intézményi szinten szeretné megvalósítani a sorszámosztást. Amennyiben az adminisztrációs helyek
használata mellett dönt, akkor fontos kiemelni azt, hogy a különbözı adminisztrációs helyek különbözı
településeket kell, hogy jelentsenek. Az adminisztráció menüponton belül az adminisztrációs helyek
menüponton lehet felvenni az új adminisztrációs helyeket. Amennyiben
Amennyiben az intézmény nem akar
adminisztrációs helyet használni, akkor is fel kell venni egy helyet, név nélkül, és azt magához az
intézményhez rendelni. A különbözı szervezeti egységekhez az adminisztrációs helyeket a szervezeti
egységek menüpont egyéb információk
információk fülén lehet megtenni. (Az adminisztrációs helyek felvételét elsı
körben az utólagos félreértések elkerülése végett az SDA Stúdió Kft készíti el az intézménynek annak
kérése után, és ezek után az intézmény tudja a saját szervezeti egységeihez rendelni azokat).
a
Ezen beállítások után egy adott hallgatóhoz az adminisztrációs hely meghatározása a következıképpen
történik: a hallgató képzését adminisztráló szervezeti egységnél megnézi a program, hogy van-e
van
adminisztrációs hely. Ha van, akkor az érvényes a hallgatóra,
hallgatóra, ha nincs, akkor megnézi a felettes szervezeti
egységet, és így tovább, addig, amíg magához az intézményhez el nem ér. Ha az intézménynél sincs
adminisztrációs
ós hely, akkor a program hibát jelez.
Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 97 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ

4.3. Törzskönyvi szám generálás
A törzskönyvi szám generálására
erálására a Képzés hallgatói menüpont alatt van lehetıség, azokra a hallgatókra,
akiknek még nincs törzskönyvi számuk. A kijelölt hallgatókra vonatkozó törzskönyvi szám generálást a
Törzsszámgenerálás gomb megnyomása indítja, válaszban visszakapjuk a legenerált
legen
törzskönyvi számok
darabszámát.

4.4. Jogviszony-igazolás
igazolás nyomtatása
A hallgatói jogviszony-igazolás
igazolás nyomtatásához elsıként érdemes letölteni az új jogviszony igazolás
template-t,
t, és felvenni Tanulói jogviszony-igazolás
jogviszony igazolás típussal az intézményi nyomtatási sablonok közé. Ezek
után a megszokott igazolásnyomtatási felületeken, a tanulói jogviszony igazolást választva és utána a
megfelelı paramétereket kitöltve már nyomtatható is a jogviszony-igazolás.
jogviszony igazolás. Természetesen a template csak
ajánlás részünkrıl, bármelyikk intézmény saját használatának megfelelıen átszerkesztheti. A kiadott
igazolás a nyomtatás után a törvényi szabályozásnak megfelelıen visszakereshetı.

4.5. Igazolások kiadása
A TO adminisztrátor adott hallgatónak igazolásokat tud kiadni a „Hallgatók”/ „Igazolások
„I
(13000)”
menüpont alatt. Törzskönyv nyomtatására is itt van lehetıség.
A felület felsı részén megtekinthetjük a hallgató képzéseit, a hallgatónak kiadott igazolásokat és azok
adatait a „Kiadott igazolások” fülön.
Új igazolás kiadásához kattintsunk
nk az ”Új igazolás” gombra, válasszuk ki az igazolás típusát és az ahhoz
tartozó megfelelı templatet, formátumot legördülı listából.
A „Nyomtatási elıkép” gombra kattintva kinyomtathatjuk az igazolást.
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4.6. Hallgató igazolványai
A hallgatókhoz igazolvány rendelhetı
ndelhetı a „Hallgatók”/ „Hallgató igazolványai (99500)” menüpont alatt,
illetve ezek karbantartása is itt történik. Matricák hozzáadása is lehetséges adott hallgató
diákigazolványhoz a „Hallgatók”/ „Hallgató igazolványai”/ „Igazolvány matricái (99600)” menüpont
alatt. Csak
sak érvényes félévő matrica rendelhetı az igazolványhoz. Ezen a felületen is lehetıség van a
meglévı igazolványok importálására, amennyiben elektronikusan a diákigazolvány sorszáma,
sorszáma illetve a
hallgató neptun kódja és az igazolvány típusa rendelkezésünkre
rend
áll.

4.7. Tárgy akkreditáció
táció
Tárgy akkreditáció
áció alatt azt értjük, ha egy hallgató valamely tárgyát a tárgyfelvétellel egy idıben
eredménnyel rögzítjük. Ennek több oka is lehet. Leginkább azért, mert a hallgató valamely más
intézménybıl átiratkozott,
ozott, vagy egy másik képzésrıl átjelentkezett, és bizonyos tárgyakat az intézmény
elfogad anélkül, hogy teljesítenie kellene a hallgatónak. Javasoljuk, hogy az akkreditáció a
diplomamelléklet miatt, lehetıség szerint eredménnyel történjen meg.
Amennyiben a hallgatónak már az intézményen
ntézményen belül volt másik képzése és a tárgyakat teljesítette, úgy a
„Hallgatók (5400)”/ „Hallgató
Hallgató képzései (6000)”/
(6000) „Féléves
Féléves adatok (6400)”/
(6400) „Akkreditáció (4300)”
menüpont alatt lehetséges az elfogadott tárgyakat eredménnyel együtt
együtt befogadni. Másik lehetıség, ha nem
lehet másik képzésérıl a tárgyat elfogadni, akkor meg kell feleltetni a mintatantervben lévı tárggyal. A
féléves indexsor alatt a „Hallgatók
Hallgatók (5400)”/
(5400) „Hallgató képzései (6000)”
”/ „Féléves adatok (6400)”/
„Tárgyjelentkezés (8400)” menüpontnál az akkreditáció jelölı négyzet kipipálva megjelennek azok a
tárgyak pirosan, amelyek az adott mintatantervben vannak, de nincsen meghirdetve az adott félévre,
feketével pedig a meghirdetett tárgyak közül választhatunk. Elsı lépésként a TO Ügyintézı feladata, hogy
a „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ Hivatalos bejegyzések” alatti felületen a kiválasztott hallgatónak az
akkreditált tárgyait bejegyezze, és leírja esetleg, hogy melyik tárgy mivel ekvivalens („Leírás”
(
ablakban),
mi váltotta ki a teljesítés alól a hallgatót. A hivatalos bejegyzés típusa legördülı menübıl kiválaszthatja az
ügyintézı a „Tárgy akkreditáció bejegyzést”.
bejegyzést”
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A hivatalos bejegyzést a „Mentés
Mentés” gombbal jóváhagyjuk. Miután a hallgatónak féléves sorát
sor ellenıriztük,
hogy megvan,, hozzárendeltük képzéshez, és szakhoz, valamint a szakhoz tartozó mintatanterv tárgyaira
feljelentkeztettük, akkor a „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ „Féléves adatok” (itt kiválasztjuk a
megfelelı félévet)// „Féléves indexsorok” menüpont alatt a megfelelı
egfelelı tantárgyakra lépve egyesével
felvisszük az eredményeket a felület alsó részén található „Eredmények a tárgyból” fülön. A „Részletes
tárgyadatok” fülön a „Megjegyzés” rovatba beírjuk, hogy akkreditált, ezzel mintegy jelezve, hogy az adott
tárgyat nem
em szükséges a hallgatónak újból teljesítenie.
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A „Szervezeti egységek”/ „Tárgyak”/ „Tárgyekvivalencia” menüpont alatt lehetséges beállítani, hogy
mely más intézmény, mely tárgyai ekvivalensek, azaz egyenértékőek a saját intézmény valamely tárgyával.
Ez nem a TO Ügyintézı feladata, hanem a kari rendszergazdáé vagy az intézményben lévı
oktatásszervezıé.
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5. Tanulmányi adatok karbantartása csoportosan a „Szervezeti
egységek (28000)” menüpont felıl
5.1. Csoportos képzéshez rendelés
Amennyiben egyszerre több hallgatót
allgatót akarunk képzéshez rendelni, akkor a „Szervezeti egységek”/
„Képzések”/ „Hallgatók” menüpont alatt, a „Hozzáad” gombot megnyomva a megjelenı hallgatói
listából a „Ctrl” vagy a „Shift” billentyőt segítségével jelöljük ki azokat a hallgatókat, akiket a képzéshez
szeretnénk rendelni, majd kattintsunk az „OK” gombra. Ezzel hozzárendeltük a képzéshez
képzés
a kiválasztott
hallgatókat.

Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 102 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ

5.2. Hallgatók csoportos beiratkoztatása adott félévre

Amennyiben egyszerre több hallgatót szeretnénk beiratkoztatni adottt félévre, akkor a „Szervezeti
egységek”/ „Képzések”/ „Aktuális félévek” menüpont alatt válasszuk ki a sokpontos félévet, mivel a
képzéshez rendelt, de még be nem iratkoztatott hallgatók itt találhatók.

ra kattintva nyissuk le a menüpontot,
menüpontot és kattintsunk az „Aktuális féléven levı hallgatók”
Ezután a +-ra
menüpontra.
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A jobb oldali funkciófelületen láthatjuk azokat a hallgatókat, akiknek a kiválasztott félév az aktuális féléve.
Jelöljük ki „Ctrl” vagy a „Shift” billentyő segítségével azokat a hallgatókat,
kat, akiket be akarunk iratkoztatni.
(A fejlécre kattintva jobb egér gombbal megjelenik a „Mindent kijelöl” opció, erre kattintva lehetıség van
az összes listában szereplı hallgató kijelölésére).
Nyomjuk meg az „Aktuális
Aktuális félév módosítás”
módosítás gombot, ekkor egy legördülı menübıl ki kell választanunk
azt a félévet, amelyikre a hallgatókat be akarjuk iratkoztatni. Az „OK” gombra kattintva a kiválasztott
hallgatók átkerülnek a kívánt félévre.
A következı lépésben válasszuk ki az „Aktuális félévek” menüpont alatt aztt a félévet, amire a hallgatókat
beiratkoztattuk és lépjünk az „Aktuális féléven levı hallgatók” menüpontra. A jobb oldali funkciófelület
felsı részén láthatjuk azokat a hallgatókat, akiknek a kiválasztott félév az aktuális féléve. Jelöljük ki azokat
a hallgatókat,
lgatókat, akiknek egyszerre akarjuk bevinni a féléves adatait, majd váltsunk az „Aktuális félév adatai”
fülre. A „Szerkeszt” gombra kattintva beírhatjuk a hallgatók szemeszterét, évfolyamát, tankörét, státuszát,
pénzügyi státuszát stb. A „Mentés
Mentés” gombra kattintva
ttintva menthetjük el a beírt adatokat.

5.3. Hallgatócsoport szakhoz rendelése
Lehetıségünk van több hallgató csoportos szakhoz rendeléséhez a „Szervezeti egységek”/ „Képzések”/
„Szakok”/ „Szak hallgatói” alatt. Ki kell választanunk egy legördülı listából azt a félévet, amelyiken a
szakhoz kívánjuk rendelni a hallgatókat, majd a „Hozzáad” gombra kattintva a megjelenı hallgatói
listából a „Ctrl” vagy a „Shift” billentyő lenyomásával válasszuk ki azokat a hallgatókat, akiket az adott
félévben a szakhoz akarunk
nk rendelni, majd nyomjuk meg az „OK” gombot. Ezzel a kiválasztott
hallgatócsoportot hozzárendeltük a szakhoz.
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5.4. Hallgatók szakirány
zakirányhoz rendelése csoportosan
A „Szervezeti
Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Szakirányok”/ „Szakirány hallgatói” felületen a TO Ügyintézı
adott szakirányt kiválasztva csoportosan tud hallgatókat szakirányhoz rendelni a megfelelı félév
kiválasztása után a „Hozzáad” gombra kattintva.
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5.5. Hallgatói csoport mintatantervhez rendelése
A „Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Szakok”/ „Szak mintatantervei”/
mintatantervei”/ „Mintatanterv hallgatói”
menüpontra lépünk. A megfelelı félév kiválasztása, majd az „OK” gomb megnyomása után a „Hozzáad”
gombra kattintással megjelenik egy hallgatói lista, akikhez akár csoportosan is hozzá tudjuk rendelni az
adott szakhoz tartozó
rtozó mintatantervet.

5.6. Csoportos tárgyjelentkezés
A „Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Szakok”/ „Szak mintatantervei”/ „Mintatanterv tárgyai”
menüpontra lépünk. Megjelennek azok a tantárgyak, melyek a mintatantervhez tartoznak. Hallgatókat akár
csoportosan is a „Tárgyjelentkezés
Tárgyjelentkezés” gombra kattintva, majd a félév kiválasztása után az „OK” gomb
jóváhagyásával hozzá tudunk rendelni egyegy vagy akár egyszerre több tárgyhoz.
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5.7. Hallgatók csoportos kurzusjelentkeztetése
A TO Ügyintézı hallgatókat csoportosan kurzusra
kurzusra jelentkeztetni úgy tud, hogyha
h
a tárgyjelentkeztetés
megtörténtével rálép a „Szervezeti
Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Szakok”/ „Szak mintatantervei”/
„Mintatanterv tárgyai”// „Kurzusok”/ „Kurzus hallgatói” felületre.
Az adott tárgy megfelelı kurzusát kiválasztva
kivá
a „Kurzusok” menüponton, majd a „Kurzus hallgatói”
felületre lépve, a „Hozzáad” gombra kattintással a listából (a kiválasztott tárgyra jelentkezett hallgatókat
tartalmazza) a hallgatókat a „Ctrl” vagy a „Shift” billentyők segítségével kijelöljük, majd
m az „OK” gombra
kattintva jelentkeztetjük ıket a kurzusra.
Hallgatócsoport kurzusról való lejelentkeztetéséhez a felsı listában található hallgatók közül a
megfelelıket kijelöljük, majd a „Töröl” gombra kattintunk. Ezzel a kiválasztott hallgatók kurzusról
kurzus való
lejelentkeztetése megtörténik.
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6. Elektronikus index használata
Az elektronikus index felületei megtalálhatóak az „Adminisztráció/
áció/ „Elektronikus index (29750)”
összefoglaló menüpont alatt.

Személyes adatok
programban már elızıleg feltöltött adatok jelennek meg a hallgatóknál, amelyeknek
Ezeken a felületeken a programban
kinyomtatására lehetıség van, a hagyományos indexnek megfelelı formában.
Az elektronikus leckekönyv adatait egyénenként vagy csoportosan nyomtathatjuk. A nyomtatás folyamata:
fent kiválasztjuk
iválasztjuk a hallgatót vagy hallgatókat. A hallgatók kiválasztása nyomtatás elıtt történhet egyszerő
keresési feltétellel, összetett keresési feltétel megadásával, vagy szőrés alkalmazásával. A Nyomtatás
ikonra kattintás után a megjelenik a nyomtatási sablont
sablont választó ablak. A felületen kiválaszthatóak a
nyomtatási sablonok, piros felirat figyelmeztet, hogy melyik az a sablon, amelyet a felületen használni kell.

Nyomtatványt kiválasztó ablak
ok 29900 felületen az index etikett,
etikett a
A „Személyes adatok (29850)” felületen az alap, az „Indexsorok
„Nyelvvizsgák (29950)” felületen a nyelvvizsga, a „Szakmai
Szakmai gyakorlatok (30000)” felületen szakmai
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gyakorlatok, a „Hivatalos bejegyzések (30050)” felületen pedig a hivatalos bejegyzések nyomtatvány
használandó.
A nyomtatási
atási sablonok típusa: FastReport. A nyomtatványokat a „Szervezeti egységek” / „Saját
nyomtatási templatek”/ „Saját templatek (113300)” felületre kell betölteni. A betöltés után,
szerkeszthetıek.
Nyomtatás elıtt érdemes meggyızıdni arról, hogy az adott sor
sor tartalmaz e minden adatot. Az
„Oszlopszerkesztés” funkció használatával kitehetı az „ADATHIÁNYOS” elnevezéső oszlop mely
pipával jelöli, hogy hiányzik-ee valahol adat. (Az „Indexsorok” felület nem tartalmaz adathiányos
oszlopot).
Szintén oszlopszerkesztéssel
ssel tudunk megjeleníteni egyéb adatokat: pl. felvétel éve, képzéskód, képzésnév.

6.1. Személyes adatok
Az „Elektronikus index (2970)”/
)”/ „Személyes
„
adatok (29850)” felületen az intézmény összes hallgatóját
megtaláljuk. Ezen az oldalon van lehetıség az elektronikus
elektronikus index alapadatainak kinyomtatására. Ez az
index elsı oldalának felel meg.
Amennyiben a hallgatónak több képzése is van egyszerre nem azonos képzési szinten akkor több
leckekönyv alapadat jelenik meg.
A nyomtatási sablonja: E-index
index alapadatok
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6.2. Indexsorok
A „Hallgatók”/ „Hallgató
Hallgató képzései”/
képzései „Féléves adatok/ „Féléves indexsorok”
indexsorok felületen beírt adatok
jelennek meg az „Elektronikus
Elektronikus index (2970)”/ „Indexsorok (29900)” menüpontban.

Index sorok felület

Nyomtatás
Az oldalon lehetıség van az index bejegyzéseinek kinyomtatására, féléves megjelenítésben. A
nyomtatásnál kiválaszthatjuk, hogy az index bal vagy jobb oldalát szeretnénk kinyomtatni, valamint
lehetıség van egyszerre mindkét oldal kinyomtatására.
A nyomtatási sablonja: INDEXETIKETT
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Index sorok nyomtatása

6.3. Nyelvvizsgák
A „Hallgatók (5400)”/ „Nyelvvizsgák” tabulátor fül alatt feltöltött nyelvvizsgával kapcsolatos
bejegyzések, láthatóak az „Elektronikus
Elektronikus index (2970)”/ „Nyelvvizsgák (29950)” menüpontban.
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Nyelvvizsgák(29950)
Amennyiben a hallgatónak
llgatónak több nyelvvizsgája a nyomtatásban egy lapon jelenik meg.
A nyomtatási sablonja: E-index
index nyelvvizsgák
Nyelvvizsga nyomtatványban megjelenített változók:
Név
Hallgatói azonosító
Törzskönyvi szám
Nyelv
Vizsga típusa
Minısítés
Vizsga dátuma
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6.4. Szakmai
zakmai gyakorlatok
A „Hallgatók (5400)”/ „Hallgató
Hallgató képzései (6000)”/
)”/ „Szakmai gyakorlat (18350)” menüpontban
megjelenített bejegyzések, láthatóak az „Elektronikus
„Elektronikus index (2970)”/ „Szakmai gyakorlatok (30000)”
menüpontban.

Szakmai gyakorlatok
A nyomtatási sablonja: E-index
index szakmai gyakorlat
Szakmai gyakorlatok nyomtatványban megjelenített változók:
Név
Hallgatói azonosító
Törzskönyvi szám
Cég neve
Címe
Gyakorlati idıtartalom
Hetek száma
Dátum
Teljesítést igazoló személy
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Szakmai gyakorlat nyomtatási képe

6.5. Hivatalos bejegyzések
A „Hallgatók (5400)”/ „Hallgató
Hallgató képzései (6000)”/ „Hivatalos
Hivatalos bejegyzések (6200)” menüpontban beírt
határozatok, jelennek meg az „Elektronikus
Elektronikus index (2970)”/ „Hivatalos
Hivatalos bejegyzések (30050)” menüpontban
a sablon nyomtatásakor.
Több hallgató kijelölése esetén egy oldalon több hivatalos bejegyzés is megjelenik.

Hivatalos bejegyzések (30050)
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A nyomtatási sablonja: E-index
index Határozatok
Hivatalos bejegyzések nyomtatványban megjelenített változók:
Név
Hallgató törzskönyvi száma
Hallgató azonosítója
Félév
Bejegyzés dátuma
Bejegyzés típusa
Bejegyzés tárgya
Bejegyzés szövege

Hivatalos bejegyzés nyomtatási képe
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7. Törzslap kezelés
7.1. Törzslap kezelés elıtt szükséges beállítások
A törzslap kezelés elıtt a következı beállítások
beállítá
szükségesek:
• Paraméterek beállítása
• Nyomtatványok feltöltése
• Hallgatók leválogatása
• Kiválasztott törzslap nyomtatása

7.2. 1.2 Törzslap használatához szükséges paraméterek beállítása

Paraméterek beállítása
Adminisztráció (95400)/Paraméterek (95800) menüpontban
menüpontban tekinthetıek meg a törzslap használatához
szükséges paraméterek.
• TORZSLAPNEV paraméterek szabályozzák, a Törzslapok felületen található jelölınégyzet
feliratát. A TORZSLAPNEV paraméter számozása adja meg, hogy hányadik jelölınégyzetnél
jelenik meg a felirat. A paraméter nem karosítható.
Pl. TORZSLAPNEV3 - Az Elektronikus index/Törzslapok felületen található harmadik jelölınégyzet
felirata.
• TORZSLAP_FIX_SZAMOZAS paraméter használatával meghatározható, hogy a törzslapok
számozása fix vagy folyamatos legyen.
le
A paraméter nem karosítható.

7.3. Törzslap nyomtatványok feltöltése a rendszerbe
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Nyomtatvány feltöltése
Új törzslapot felvinni a rendszerbe a Szervezeti egységek (2800)/Nyomtatási templatek (113000)/Saját
templatek (113300) menüpontban lehetséges.
Az újj sablon felvitel folyamata:
1. „Hozzáad” gombbal új template létrehozása, a Típus minden esetben Elektronikus index, Sablon típusa
mindig Report kell legyen.
2. Az elnevezés megadása.
3. A templateben egy betőkarakter megadása, majd „mentés”
„
gombbal el kell
ll menteni az üres
nyomtatványt.
4. „Szerkeszt” gombbal a template megnyitása, majd „sablon
„
módosítás” gombbal a FastReport
szerkesztı megnyitása és új sablon feltöltése a rendszerbe. A szerkesztıbıl való kilépéskor mentésre kerül
a nyomtatvány majd visszatérve
térve a Neptun saját templatek felületre „mentés”
„
gombot kell használni.
A felvitt nyomtatványok szerkesztése: „szerkeszt”
„
majd „sablon” módosítás gomb. Ezután a FastReport
szerkesztı jelenik meg, amellyel a nyomtatványon szükséges változtatás elvégezhetı.
Amennyiben olyan adat szükséges a nyomtatványra, amely a szerkesztıben a változók között nem található
meg akkor további változók megjelenítését lehet kérvényezni azt az SDA Stúdió Kft.-tıl.
Kft.
5. Az Adminisztráció(95400) /Nyomtatási sablonok(280000) menüpontban
menüpontban kell a nyomtatványnak altípust
megadni.
Az altípus megadásával szabályozható, hogy az adott törzslap kiválasztásánál a legördülı listában milyen
azonos típusú sablonok közül lehet választani. Amennyiben több azonos típusú nyomtatványt szeretnénk
feltölteni,
ölteni, az azonos legördülı menüben megjelenı sablonok altípusának egyeznie kell.
Amennyiben nem adunk meg altípust nem jelenik meg a nyomtatvány a felületen csak a betöltött
intézményi sablon jelenik meg.
Pl. törzslap 4. elnevezéső törzslaphoz több nyomtatványt
nyomtatványt szeretnénk feltölteni akkor az altípushoz minden
sablonnál a 4-et
et kell beállítani így a törzslap 4. legördülı menüjében jelennek meg az azonos vagyis 4
altípussal felvitt nyomtatványok.
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Nyomtatási sablon felvitele és altípus megadása
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7.4. Törzslapok
k adminisztrálása
A törzslapok adminisztrálására alkalmas felület az Adminisztráció(95400)/Elektronikus
index(29750)/Törzslapok(34050) menüpontban érhetı el.

Törzslapok
A felületen két tabulátor fül alatt találhatóak az adatok:
• Törzslapok
• Kinyomtatott törzslapok
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1.1.1. Törzslapok

Törzslapok nyomtatása
A felületen a fenti listában a hallgatók képzés sorai jelennek meg. A törzslap nyomtatható hallgatónként és
csoportosan egyaránt.
A hallgatók sora képzésenként jelenik meg, amennyiben egy hallgatónak több képzése
kép
van, több sorban
jelenik meg.
A nyomtatás elıtt ki kell választani, a hallgatót vagy hallgatókat, valamint a jelölınégyzetek segítségével a
nyomtatásra kerülı törzslap típusát.
Amennyiben több törzslap nyomtatvány került feltöltésre akkor a legördülı menübıl kell kiválasztani a
kinyomtatandó sablon típusát.
A mindent kijelöl funkcióval egyszerre az összes törzslap kijelölése lehetséges, ill. a kijelöléseket töröl
gomb használatával a kijelölések szüntethetıek meg.
A törzslap 14 nyomtatása elıtt szükséges
szükséges a félév kiválasztása. A legördülı listában az intézmények félév
láthatósági beállításának megfelelıen jelennek meg a félévek.
A felületen található a „nyomtatás
nyomtatás” és „elıkép” gomb.
Amennyiben nem szeretnénk törzslapot nyomtatni csak megtekinteni akkor célszerő az „elıkép”
„
gombot
használni.
A „nyomtatás”” gomb használatával generálódik a törzslap!
Figyelem: ha a felhasználónak nem szükséges törzslapot generálni, akkor az „elıkép”
„
gomb használata
javasolt!

7.5. Kinyomtatott törzslapok
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Kinyomtatott törzslapok megtekintése
A kinyomtatott törzslapok tabulátor fül alatt sorokban jelennek meg a már legenerált törzslapok.
Az alábbi adatok tekinthetıek meg a legenerált törzslapokról: Dátum (generálás idıpontja), Típus, Kezdı
oldal, Oldalszám valamint az alkalmazott
alkalmaz aki a nyomtatványt létrehozta.
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Az oszlopszerkesztésben megjeleníthetı adatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendszerparaméterben megadott sablon neve
Létrehozás ideje
Létrehozó
Utolsó módosítás ideje
Utolsó módosító
Törzslap típus
Nyomtatvány
Oldalszám
Kezdıoldal
Dátum
Képzés név
Nyomtatási név
Neptun kód
Vezetéknév
Keresztnév
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7.6. Nyomtatásra kerülı törzslapok megjelenése
Törzslap1
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Törzslap2
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Törzslap3
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Törzslap 4.

Törzslap 5
Vendéghallgatók tanulmányainak nyilvántartására szolgál, a késıbbiekben kerül ki az intézménykehez.
intézmé
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Törzslap 6

Törzslap 7
A törzslap 7 fejlesztése folyamatban, a késıbbiekben kerül ki az intézményekhez.
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Törzslap 8

Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 128 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ
Törzslap 9

Törzslap 10
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Törzslap 11

Törzslap 12
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Törzslap 13
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Törzslap 14

Kiválasztható, hogy bal vagy jobb oldal
o
ill. mindkettı nyomtatható.
A félév kiválasztható, amelyre a nyomtatást szeretnénk.

Amennyiben a megjelölt hallgató/hallgatók nem rendelkezik a kiválasztott félévvel a következı üzenet
jelentkezik.
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8. Átsorolás kezelése
8.1. Átsorolás-kérési
kérési idıszak
idısz beállítása
A hallgatók számára a hallgatói weben, a beállított idıszakban elérhetı az átsorolási kérelem leadása.
Átsorolás-kérési
kérési idıszak beállítása nélkül nincs lehetıség átsorolási kérelem leadására. Átsorolási kérelem
leadására a hallgatónak az adott
tt félévben csak egy alkalommal van lehetısége.
Átsorolási kérelmet csak az a hallgató tud leadni, akinek az átsorolást megelızı félévben, a pénzügyi
státusza költségtérítéses.
Az idıszak beállítására a következı felületeken van lehetıség:
1. „Szervezeti egységek
gységek (28000)”/ „Képzések (200000)”/ „Képzés idıszakai (252200)”
2. „Képzések (115600)”/ „Képzés idıszakai (161500)”
A „Hozzáad” gomb megnyomásával hozunk létre új idıszakot.
3. „Adminisztráció (95400)”/ „Képzés féléves idıszakok (4450)”
Ezen a felületen pedig már meglévı idıszakot tudunk másolni, illetve szerkeszteni.
Az átsorolási idıszakot mindig az aktuális félévre állítjuk be.
Az idıszak beállításakor lehetıségünk van, a belsı „Szerkeszt” gomb használatával meta függvények
beállítására, amellyel szabályozni,
ni, illetve szőkíteni tudjuk azon hallgatók körét akik az átsorolási kérelmet
leadhatják.

Átsorolás-kérési idıszak beállítása
kérési idıszakot írhatunk ki meghatározott hallgatócsoportra is. Valamint egy adott szervezeti
Átsorolás-kérési
egységhez tartozó hallgatók
lgatók részére szőkíthetjük az átsorolási idıszakot.
Amennyiben nem adunk meg elıfeltételt, hallgató csoportot, szervezeti egységet, akkor az adott képzés
hallgatói számára biztosítjuk az átsorolási kérelem leadását.
Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 134 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ

A kiírt idıszakot az „Idıszak-másolás”
másolás” gombbal másolhatjuk a kiválasztott képzésekre.

8.2. Hallgatói web-en
en átsorolási kérelem megjelenése
A hallgatók a weben az „Ügyintézés” menüpontban, az „Átsorolási kérelem” kiválasztásával találják meg
a felületet. Itt adhatják le átsorolási kérelmüket az „Átsorolás kérése” gomb megnyomásával.

Hallgatói web-en
web
átsorolási kérelem
lem megjelenése
A hallgatói felületen az átsorolási kérelem alatt a következı feliratok jelenhetnek meg:
1/ Nincs jelentkezési idıszak esetén:
o Jelenleg nincs lehetıség átsorolási kérelem
kérel leadására.
2/ Jelentkezési idıszak megadása esetén:
o Jelzem, hogy az aktuális félévben költségtérítéses státuszban vagyok, de a következı félévre
vonatkozóan szeretném kérni átsorolásomat államilag támogatott státuszba (a hallgatónak
lehetısége van kérelem
kére
beadására)
3/ Sikeres jelentkezés esetén:
o Átsorolási kérelem sikeresen elküldve (leadta kérelmét, a hallgató adatai megjelennek az
„Átsorolási kérelmek” felületen)
4/ Államilag finanszírozott státuszú hallgatók esetén:
o Csak költségtérítéses hallgató kérheti
k
az átsorolást
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8.3. Hallgatók által leadott átsorolási kérelmek megtekintése
A hallgatók által leadott kérelmek listáját a „Képzések (115600)”/ „Aktuális félévek (117400)”/
„Átsorolási listák (25650)”/ „Átsorolási kérelmek (25700)” menüpont alatt tekinthetjük
tekint
meg.
A felületen azon költségtérítéses hallgatókat látjuk, akik a Hallgatói Weben a megadott átsorolás-kérési
átsorolás
idıszakban kérték átsorolásukat. A felületen az összes adat megjelenik.

Átsorolási kérelmek megtekintése
s”-sel a következı adatok jeleníthetık meg:
A felületen „Oszlopszerkesztés”

Átsorolási kérelmeknél megjeleníthetı adatok
A felületen lehetıség van az adatok exportálására,
exportálására és ezután a lista rendezésére az intézmény igényeinek
megfelelıen. A „Lista nyomtatás” funkció segítségével exportálhatjuk
rtálhatjuk a felületen megjelenı adatokat.
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8.4. Az átsorolandó hallgatók listája
Az átsorolandó hallgatók listája a „Képzések (115600)”/ „Aktuális félévek (117400)”/ „Átsorolási listák
(25650)”/ „Átsorolandók (25750)” menüpont alatt tekinthetjük meg.
Az átsorolandó
olandó hallgatók listája tartalmazza az adott képzés, valamint az adott félév összes államilag
támogatott és költségtérítéses finanszírozási formában résztvevı hallgatóját.
Az utolsó két aktív félévében 30 kreditnél kevesebbet elért hallgatók vastagon jelennek
jel
meg. Azoknál a
hallgatók, akiknél az utolsó két féléve passzív, üres az „Utolsó két félévben elért kreditek száma” mezı.

8.5. Hallgatói adatok exportja és importja
A „Képzések (115600)”/ „Aktuális félévek (117400)”/ „Átsorolási listák (25650)”/ „Átsorolandók
„Átsorol
(25750)” felületen lehetıség van a fejléc exportálására majd a féléves adatsorok importálására.
Itt nem csak a meglévı féléves sorokat lehet módosítani, hanem új féléves sor létrehozása is lehetséges.
Amennyiben a hallgatónak az adott féléven változik
változik a pénzügyi státusza és nincs féléves sora, akkor az
importálás során a program félévet generál.
Az új féléves sor örökli a legutolsó féléves sorhoz kapcsolódó szakokat és mintatanterveket.
Jelenleg az alábbi mezı értékeket lehet megadni az import fájlban:
fájlb
o
o
o
o
o
o
o

tanulmányi státusz
pénzügyi státusz
szemeszter
tankör
rangsor
átsorolva
átsorolás indoka
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9. Rangsorolás kezelése
9.1. Rangsorolás elıkészítése,
9.2. Évfolyam kitöltése
A rangsor készítés feltétele, hogy a hallgatóknál a „Hallgatók (5400)”/ „Hallgató képzései (6000)”/
„Féléves adatok (6400)” menüponton az évfolyam feltöltésre kerüljön. Amennyiben ez az érték üres akkor
a rangsor nem fut le az adott hallgatóra/hallgatókra. A rangsor készítése képzéshez és évfolyamhoz kötött.

9.3. Átsorolási lista
600)”/ „Aktuális félévek (117400)”/ „Átsorolási listák (25650)”
„Képzések (115600)”/

9.4. Paraméter beállítása
A RANGSORMEGJELENITESTILTOTTFELEV paraméter szabályozza, hogy a Hallgatói Weben a
hallgatónál megjelenik-ee a rangsorolás vagy sem. A paraméter karosítható.
A paraméter értéke:
• üres érték esetén a rangsor adatok megjelennek.
• félév érték esetén az adott féléves rangsoreredmények nem látszanak a Hallgatói Weben.
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9.5. Rangsor készítésének folyamata
A rangsor készítése történhet:
• kézi rögzítéssel,
• importálással,
• a program által rangsor
angsor készítésével.

9.6. Kézi rögzítés
A „Képzések (115600)”/ „Aktuális félévek (117400)”/ „Átsorolási listák (25650)”/ „Átsorolandók
(25750”) felületen van lehetıség hallgatónként, illetve csoportosan a rangsor eredményeinek kézi
feltöltésére. („Rangsor1” és „Rangsor2” mezı feltöltésre.)
A „Rangsor1” mezı tartalmazza az adott féléves rangsorolás adatait.
A „Rangsor2” mezı tartalmazza a kumulált rangsorolás adatait

Kézi rögzítésnél módosítani kell a pénzügyi státuszt, mivel automatikusan nem változik.
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9.7. Importálás
Importálására a következı felületeken van lehetıség:
- „Képzések (115600)”/ „Aktuális félévek (117400)”/ „Átsorolási listák (25650)”/ „Átsorolandók
(25750)”
- „Szervezeti egység (28000”)/ „Féléves adatok (30900)”
- „Adminisztráció (95400)”/ „Féléves
Féléves adatok (11500)”
A megjelenített adatokat lehetıségünk van exportálni, majd a megfelelı adatok feltöltésével importálni az
adatbázisba.
Importálás során a pénzügyi státusz átírható, a megváltoztatott adat beimportálható.

9.8. A program által rangsor készítése
ké
A rangsorkészítés történhet intézményi szinten vagy szervezeti egységenként.
Intézményi szinten a rangsorkészítés az „Adminisztráció
Adminisztráció (95400)”/ „Féléves adatok (11500)”
menüpontban történik.
Szervezeti egység szinten pedig a „Szervezeti
„
egység (28000”)/
00”)/ „Féléves adatok (30900)” felületen van
lehetıség a rangsor készítésére.
Figyelem! A Szervezeti egység alatt elkészített rangsor az Adminisztráció felületen felülbírálható.
A felületeken a „Rangsorok” gombra kattintva megjelenik egy félévválasztó ablak.
abl
A félév kiválasztása
után a rangsorkészítés elkészül. A program üzenettel jelzi, hogy a mővelet befejezıdött. (A rangsorkészítés
elıtt nem szükséges az „Összes adat” gomb használata és a hallgatók kijelölése.) A rangsorkészítés az
összes hallgatóra megtörténik.
A rangsor készítése az intézmény által megadott szabályok alapján tárolt eljárással történik.
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9.9. Rangsor megjelenítése
9.10. Kliensben
A Neptun.Net programban a „Hallgatók (5400)”/ „Hallgató képzései (6000)”/ „Féléves adatok (6400)”
felületen megjelenik a „Rangsor1” és „Rangsor2” mezı. Amennyiben a rangsor készítése megtörtént,
megtörtént
akkor a mezık értéket tartalmaznak.
A „Rangsor1” mezı tartalmazza az adott féléves rangsorolás adatait.
A„Rangsor2” mezı tartalmazza a kumulált rangsorolás adatait.
Amely hallgatóknak üres az összesített korrigált kreditindexe azok a hallgatók a legutolsó helyre kerülnek
a felsorolásban.

9.11. Hallgatói weben
A Hallgatói Weben a RANGSORMEGJELENITESTILTOTTFELEV paraméter beállításától függıen, a
„Féléves adatok” menüpontban megjelenik
megj
a „Féléves
Féléves rangsor” mezıben a Rangsor1 értéke, valamint az
„Összesített
Összesített rangsor” mezıben a Rangsor2 értéke. A Weben és a kliensben megjelenített adatok
szinkronban vannak.
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10. Tanszéki adminisztrátor feladatai
A dokumentációban leírásra kerülnek
kerülnek a szerepkörhöz tartozó folyamatok, melyek segítségével a program
mindennapos használatában kívánunk segítséget nyújtani. A leírásban bemutatjuk a szerepkörhöz tartozó
menüpontokat és a munka folyamán felmerülı összetett folyamatok leképzését a programban.
programba

10.1. Saját adatok megtekintése és szerkesztése
A fejezetben bemutatjuk a saját adatok menüpont alatt található funkciókat.
A menüpontra lépve tekinthetjük meg a rendszerben tárolt adatainkat. Ezen fı funkció alatt tekintheti meg
a felhasználó a saját adatait,
tait, saját és hozzárendelt egyéncsoportjait, üzeneteit, lejelentett hibaüzeneteit,
javaslatait, valamint a NEPTUN.NET-ben
NEPTUN.NET ben lévı jogosultságait stb. A Neptun.Net rendszerbe belépés és
szerepkör kiválasztása után a jobb felsı funkciólapon a saját Neptun kódunk,
kódunk, nevünk jelenik meg, míg a
jobb alsó funkciólapon és a fülekkel kiválasztott lapokon személyes adatainkat tekinthetjük meg a fülek
által meghatározott csoportosításban. Ezeken a felületeken tudjuk módosítani adatainkat, amennyiben
helytelenül került be a rendszerbe, illetve esetleges változásokat (pl. címmódosítás). Az adatok
adat
módosításához kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. Ilyenkor a „Mentés” és „Mégsem” gombok aktívvá
válnak, amit a program piros színnel jelöl.
jelö A módosítások után a „Mentés” gombra kattintva az adatok
elmentıdnek.
Fontos megjegyezni, hogy a személyes adataink védelme érdekében a „Saját adatok ne látszódjanak”
jelölınégyzet kipipálásával lehetıségünk van arra, hogy az alsó funkciófelület adatai elrejtésre kerüljenek.
A program bármelyikk felületén mód van láthatóvá tenni azt, hogy milyen loginnével, milyen szerepkörrel,
valamint milyen szerveren keresztül érjük el az alkalmazást.
A kívánt információ megjelenítése a felület alsó részén jobb egérgombra kattintás után lehetséges, a feljövı
ablakból a megfelelıt kijelölve.
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10.2. Személyes
zemélyes adatok megtekintése
A menüpontra lépve tekinthetjük meg a rendszerben tárolt adatainkat. Az Intézményen belül a NEPTUN
kód egyedi.
di. Az egyének (Alkalmazottak) adatait külön humán adminisztrátor jogkörrel lehet felvinni.

10.2.1. Jelszóváltoztatás
A „Személyes adatok” fülön a jelszócserét lehet megtenni.
A „Szerkeszt”, majd a „Jelszó módosítás” gombra kattintva be kell írnunk a régi jelszót, majd meg kell
adnunk kétszer az új jelszót. Az „OK” gombra kattintva az újj jelszavunk elmentıdik.

10.2.2. Loginnév változtatás
A „Személyes adatok” fülön tudjuk a login nevet is megváltoztatni. Legelıször a login név megegyezik a
Neptun kóddal. Mivel ez egy hat karakteres számokból és betőkbıl álló sorozat, így nehezen
megjegyezhetı ezért javasoljuk annak megváltoztatását arra a login névre, melyet egyébként is a
felhasználó a többi intézményi programnál használ.

A fülekre kattintva a következı adatok érhetıek el:
• Személyes adatok
• Hivatalos adatok
• Címek
• Elıképzettség
• Nyelvvizsga
• Egyéb
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Extra adatok
Alkalmazotti adatok
Szervezeti egység
Helyi címek

10.3. Hivatalos adatok megtekintése és karbantartása
A „Hivatalos adatok” fület választva nézhetjük meg a rendszerben tárolt hivatalos adatainkat.
A „Szerkeszt” gombra kattintva van lehetıség
lehetıség az esetleg hibás adatok javítására és hiánypótlásra.
Bankszámla hozzáadásához kattintsunk a belsı „Hozzáad” gombra, adjuk meg a számlaadatokat és a
jelölınégyzet bejelölésével állítsuk be, hogy az adott számlaszám alapértelmezett, vagy sem.
A „Mentés” gombra kattintva a felvitt adatok rögzítésre kerülnek.

10.4. Saját elérhetıségeink megtekintése és karbantartása
A címek fület választva a képen látható listában megjelennek a rendszerben szereplı elérhetıségeink.

10.4.1. Saját címeink megtekintése és karbantartása
karba
Új cím megadásához kattintsunk a „Szerkeszt” és a „Hozzáad” gombokra. A cím típusát kiválaszthatjuk:
meg lehet adni állandó-,, értesítési-,
értesítési , levelezési címeket. A város kiválasztása után a program beírja a
megyét és az irányítószámot. Töltsük
öltsük ki a címmel kapcsolatos
atos adatokat és kattintsunk a „Mentés” gombra.
A rendszer több címet tud tárolni, így lehetıségünk van több cím felvitelére is.
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Az „Elvesz” gombra kattintva van lehetıségünk a felvitt címsor törlésére.

10.4.2. Telefonszámain
aink megtekintése és karbantartása
A „Telefonszámok” fület választva láthatjuk a rendszerben szereplı telefonszámadatainkat.
Új telefonszám megadásához kattintsunk a „Szerkeszt” és a „Hozzáad” gombokra, töltsük ki a
telefonszámmal kapcsolatos adatokat és kattintsunk a „Mentés” gombra. A rendszer több számot tud
tárolni, így lehetıségünk van több
t
telefonszám felvitelére is. Az „Elvesz
Elvesz” gombra kattintva van
lehetıségünk a felvitt telefonszám törlésére.
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10.4.3. Email címeink
ink megtekintése és karbantartása
Megjelenik az email címek listája.
istája. Új adatsor felvitele megegyezik az elızıkben leírtakkal.
A „Szerkeszt” gombra kattintva, majd a belsı keretben lévı „Hozzáad” gombbal lehet új címet felvinni a
rendszerben. Az email cím tárolására a „Mentés” gomb megnyomásával van lehetıség.

10.4.4. Saját honlap címeink megtekintése és karbantartása
A „Honlapok” fülre lépve megtekinthetjük a felvitt honlap címek listáját. A „Szerkeszt” gomb után a
„Hozzáad” gombra kattintva a „Honlap cím” mezıje kitölthetı, melyet a „Mentés” gombra kattintva
hagyhatunk jóvá. A kijelölt elem az „Elvesz” gombra törlıdik.
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10.5. Elıképzettségii adataink megtekintése és karbantartása
Az „Elıképzettség” fülre lépve láthatjuk a rendszerbe felvitt képzettségi adatainkat. Az elıképzettség
típusa, intézmény, tagozat, képzés, azonosító,
azonosító, megszerzés dátuma, és a minısítés jeleníthetı meg a
listában.
Az adatok szerkesztéséhez kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, adjuk meg az elıképzettség típusát,
intézményét, tagozatot, a képzés nevét stb. Az adatok szerkesztésének befejeztével a „Mentés” gombra
kattintva menthetjük el a felvitt adatokat.

10.6. Nyelvvizsga adataink megtekintése és karbantartása
A „Nyelvvizsga” fülre lépve láthatjuk a nyelvvizsgáinkkal kapcsolatos adatokat.
Szerkesztéshez kattintsunk a „Szerkeszt
Szerkeszt” gombra, adjuk meg a megfelelı
felelı nyelvvizsga adatokat és a
szerkesztés végén kattintsunk a „Mentés”
„
gombra.
Amennyiben új adatsort szeretnénk létrehozni a „Szerkeszt” gomb után kattintsunk a „Hozzáad” gombra
és utána adjuk meg a nyelvvizsga adatokat. A felületen két jelölınégyzet található, melyek segítségével
megadható, hogy a nyelvvizsga szakmai vagy kétnyelvő.
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10.7. Egyéb adataink megtekintése és karbantartása
Az „Egyéb” fül alatt lehetséges a felhasználó fényképkarbantartását és a belépési feltételrendszert
feltételrendszer
karbantartani.
Fénykép
kép feltöltéséhez kattintsunk a „Szerkeszt” és a „Hozzáad” gombokra, válasszuk ki a feltöltendı
fényképet és kattintsunk az „OK”” gombra. A fénykép típusát a legördülı menü segítségével adhatjuk meg.
Szintén a felületen van lehetıség a felhasználó belépési feltételeinek definiálására. Ehhez kattintsunk a
„Szerkeszt” és „Módosítás” gombokra és a metaszerkesztı segítségével állítsuk be a megfelelı belépési
feltételt.
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10.8. Extra adatok
Az Intézmény döntése alapján 5db sima extra mezı és 5db legördülı listájú extra
e
mezı tartalmát lehet
megjeleníteni. Ezeket az adatokat nem lehet módosítani, csak meg lehet tekinteni. A Humán adminisztrátor
állítja be ıket.

10.9. Alkalmazotti adataink
adataink megtekintése és karbantartása
Az „Alkalmazotti adatok” fülre lépve tekinthetjük meg alkalmazotti adatainkat.
MTA tagság, OECD besorolás, Tudományos fokozat, Közalkalmazott máshol, Megbízott máshol, Külsı
munkatárs, Nyugdíjas adatokat lehet megtekinteni, illetve a tanított nyelvek listája látható.
Ezek általában az Intézményi és OM statisztikákhoz
sta
kellenek.
Fontos, hogy az „OECD besorolás” mezıbe adható meg az is, hogy az alkalmazott „oktatói” státuszban
dolgozik az intézménynél, és csak abban az esetben, ha ez be van állítva, lehet majd az oktatókra szőrni a
késıbbiekben.
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10.10. Szervezetii egység
A „Szervezeti egység” fület választva láthatjuk, hogy melyik szervezeti egységhez vagyunk hozzárendelve,
továbbá egyéb alkalmazotti adatainkat találjuk itt.

10.11. Hozzánk tartozó szervezeti egység elérhetıségeinek
megtekintése
let választva tudjuk megtekinteni a hozzánk tartozó szervezeti egység címeit,
A „Helyi címek” fület
telefonszámait, e-mail
mail címeit és egyéb elérhetıségeit.
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10.12. Üzenetek
A rendszeren belül üzeneteket tudunk küldeni egymásnak NEPTUN kód alapján hallgatóknak,
alkalmazottaknak. Üzeneteket
neteket nemcsak küldhetünk, hanem fogadhatunk is. Bizonyos esetekben a kapott
üzeneteket még tovább irányíthatjuk más ügyintézıhöz.

10.12.1. Üzenetek írása
A felületen megtekinthetıek a rendszerben elküldött üzenetek. Új üzenet írásához kattintsunk a „Hozzáad”
gombra, adjuk meg
eg az üzenet tárgyát, szövegét.
Az „emailben is megkapja” és/vagy az „SMSben is megkapja” jelölınégyzeteket kipipálva lehetséges az
adott üzenetet elküldeni a címzettek számára nem csupán a Neptun rendszerbe, hanem a saját emailcímére
és/vagyy mobiltelefonjára SMS formájában. Ez a funkció abban az esetben mőködik, ha az adott címzett
megadta a mobiltelefonszámát és/vagy emailcímét a „Saját adatok (200)” menüpont „Címek” fülén.

Ezután váltsunk át a „Címzettek” fülre és nyomjuk meg a „Címzettt hozzáadás”
hozzáadás gombot. A megjelenı
listából kiválaszthatjuk a címzetteket, akiknek az üzenetet szeretnénk elküldeni. A címzettek lehetnek a
„Kijelölt” csoportban lévık, vagy bármely más csoport, melyeket a „Szőrések” melletti általunk készített
legördülı listából
tából tudunk kiválasztani. A hallgatókat egyesével, a gyors kereséssel is ki lehet választani. A
kurzorral történı kijelölés után az „OK” gombra vagy az egyénre kétszer kattintva helyezzük azokat a
címzettek közé. Az egyéneket a címzettek közül ki is tudjuk
tudju venni a „Címzett törlés” gombbal.
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A „Mentés” gombra kattintva
intva az üzenetet elküldhetjük. Ezzel az adott üzenet a felület felsı részén látható
listát (elküldött üzenetek) bıvíti. Az üzenet tárgya, idıpontja, küldıjének neve és az üzenet típusa
megjelenik
ik az üzenetek listájában. Ha egy megszerkesztett üzenetet nem akarunk elküldeni, akkor a
„Mégsem” gombra kell kattintani. A „Visszavon” gombra kattintva lehetséges, az éppen elküldött
üzenetet visszavonni, ha valamilyen oknál fogva mégsem akarjuk azt a címzettekhez
címzettekhez eljuttatni. A küldött
üzenet megkeressük a felsı listában, kijelöljük és a „Visszavon” gombra kattintással a rendszer rákérdez
arra, hogy biztos, hogy ki akarjuk törölni az üzenetet vagy sem. Ekkor az „OK”-ra
„OK” kattintva az üzenet nem
kerül postázásra,
ásra, hanem kitörlıdik.
A „Töröl” funkciógomb segítségével a beérkezett üzeneteink karbantartása lehetséges.
Üzenetek módosítására nincs lehetıség, korrekció esetén új üzenetet kell elküldeni. Itt nincs „Szerkeszt”
gomb.
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10.12.1.1. Üzenetküldés egyéneket tartalmazó
zó felületekrıl
Üzeneteket küldeni nem csak a „Üzenetek (800)” menüpont alól lehetséges, hanem bármely felületrıl, ahol
a felsı felületrészen hallgatói vagy alkalmazotti listát találunk. Ekkor elsıként a megfelelı hallgatókat
vagy alkalmazottakat érdemes leszőrni az FDL szőrı segítségével. Ezután az „Összes adat” gombra
kattintva, az egyéneket kijelölve végül a jobb egérgombot megnyomva feljövı ablakból az
„Üzenetküldés” funkciót kell választani.

Ekkor megjelenik az üzenetküldésnél megszokott ablak, ahol
a
a „Címzettek” fülre már egybıl bekerültek
azok az egyének, akiket kijelöltünk. A címzettek halmazát azonban még ezután is módunkban áll
módosítani. Lehetséges törölni vagy akár még hozzáadni egyéneket, ha a „Címzett hozzáadás” vagy
„Címzett törlés” gombra
bra kattintunk. Ezután az üzenet tárgyát és szövegét megfogalmazva, és a „Mentés”
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gombra kattintva az üzenet elküldésre kerül. Az így küldött üzeneteket is megtekinthetjük a késıbbiekben
az „Üzenetek írása (1000)” felületen. A „Mégsem” gombra kattintva lehetséges
leh
megszakítani az
üzenetküldést.

10.12.2. Üzenet írása szőrés alapján
Az „Üzenet írása szőrés alapján (4250)” felületen a felhasználó szintén üzeneteket tud küldeni az
elızıekben említett módon, azzal a különbséggel, hogy a „Címzettek” fülre lépve a „Szőrés kiválasztása”
gombra kattintva lehetséges a címzettek halmazát az FDL szőrı segítségével definiálni. Amennyiben a
megfelelı szőrést elkészítettük, az üzenetet a „Mentés” gombbal tudjuk elküldeni.
Az elküldött üzenetek szintén a felület felsı részén listázódnak,
listázódnak, melyekbıl a feleslegessé váltakat a
„Töröl” gombra kattintva lehet törölni.
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10.12.3. Üzenetek olvasása
A felületen megtekinthetjük a részünkre küldött üzeneteket. A „Töröl”gombra
gombra kattintva törölhetjük a
kijelölt üzeneteket. A „Válaszol”” gombbal válaszolhatunk
zolhatunk az üzenet feladójának.
Amennyiben új üzenetünk érkezett, arról tájékoztat a program. Az olvasatlan levelek vastagabb betővel
különülnek el az olvasottaktól.
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10.12.4. Üzenet beállítások
A rendszer lehetıvé teszi, hogy megadjuk, kiktıl engedélyezzük az
az üzenetek fogadását. A „Hozzáad”
gombra kattintva kiválasztjuk az egyéneket és a jelölınégyzet segítségével beállítjuk, hogy az adott
egyénektıl fogadjuk az üzeneteket vagy nem. A listából lehet a „Töröl” gombbal egyéneket lehúzni, a
listát a „Szerkeszt” gombbal lehet módosítani.
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10.12.5. Üzenettovábbítások beállítása
A rendszer lehetıvé teszi, hogy beérkezett üzeneteinket más címre, vagy más felhasználónak továbbítsuk.
Érvényességi idı megadása esetében a továbbítási szabály csak a megadott idıintervallumban
idıintervallumba van
érvényben.
Ezen a felületen beállíthatjuk, hogy kinek akarunk továbbítani egy-egy
egy egy üzenetet. Fontos kérvényeket lehet
továbbküldeni más ügyintézıhöz, e-mail
e mail címe szerint, vagy a Neptun kódja szerint. Ki lehet választani akár
több felhasználó közül is,
s, akinek átirányítjuk az üzenetet. Meg lehet adni az érvényességi idıt is. Listában
az érvényességi idıszakon (határidı) belül ezeket bármikor meg lehet tekinteni, kereséssel, vagy szőréssel
lehet választani.
A továbbítások a „Szerkeszt” gomb megnyomása után az adatok kitöltésével állíthatók be, ha a beírás
végeztével a pirosan látható „Mentés” gombot nyomjuk meg.

10.13. Alkalmazottak
ak adatainak megtekintése
A képernyı felsı részén az alkalmazottak listája látható, az alsó részén pedig egy kiválasztott
alkalmazottról
mazottról láthatunk bıvebb adatokat. Az adatok karbantartását az intézményi kari adminisztrátor vagy
humán adminisztrátor végzi.

10.14. Alkalmazott hozzárendelése
A menüpontra lépve az „Alkalmazott hozzárendelése” gombbal a felület felsı részén található listához
listá
új
egyént vihetünk fel. A lista az intézmény hallgatóit tartalmazza, tehát ez a funkció arra szolgál, ha az
intézmény egy meglévı hallgatója, mint alkalmazott is felvételre kerül. A megjelenı ablakból a megfelelı
hallgatót kiválasztva és „OK” gombra kattintva
ka
bıvül az alkalmazotti lista.
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A fülekre kattintva a következı adatok tekinthetık meg:
•
•
•
•
•
•
•
•

Személyes adatok
Hivatalos adatok
Címek
Elıképzettség
Nyelvvizsga
Egyéb
Alkalmazotti adatok
Szervezeti egység

10.15. Szervezeti egységek
A Tanszéki adminisztrátor a „Szervezeti egységek (28000)” felületen a hozzá tartozó szervezeti egység
adatait tekintheti meg. A NEPTUN.NET-ben
NEPTUN.NET ben szereplı intézmény kódja elnevezése és típusa jelenik meg a
felsı listában. A különbözı fülekre lépkedve további információt kap a Tanszéki adminisztrátor a hozzá
tartozó szervezeti egységrıl.
Az adatok szerkesztésére nincs jogosultsága.
A Tanszéki adminisztrátor a szervezeti egysége alól jut el a tanszék tárgyaihoz.

10.16. Alapadatok
Az „Alap adatok” fület választva a felhasználó megtekintheti
meg
a hozzá tartozó szervezeti egység
alapadatait.
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10.17. Szervezeti egység elérhetıségeinek megtekintése
A „Címek” fület választva a felhasználó megtekintheti a szervezeti egységnél tárolt címeket,
címeket
telefonszámokat, e-mail
mail címeket, és holnapcímeket.
holnapcímeket

10.18. Munkatársak
A „Munkatársak” fület választva a rendszer kilistázza az adott szervezeti egységhez rendelt munkatársak
listáját.

Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 159 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ

10.19. Szervezeti egység adózási
a
adatainak megtekintése
Az „Adózási adatok” fülön az adózáshoz, ill. számlához szükséges adatokat
adatoka tekintheti meg a Tanszéki
adminisztrátor a hozzá tartozó szervezeti egységre
egység vonatkozóan.

10.20. Szervezeti egység bankszámlaszámainak megtekintése
A Tanszéki adminisztrátornak a „Bankszámlaszámok” fülre lépve a szervezeti egység bankszámlainak
megtekintésére nyílik lehetısége.

10.21. Szervezeti egység tárgyai
t
A szervezeti egységek alatt lépjünk a tárgyak menüpontra. A menüpontra lépve megtekinthetjük a
szervezeti egységhez tartozó tárgyak listáját. (A menüpont alatt található funkciók elérhetık még a
„Tárgyak kezelése (70400)” menüpont alatt is, azzal a különbséggel, hogy nem adott szervezeti egységhez
tartozó tárgyak jelennek csak meg, hanem az összes tárgy, melyek között szőréssel tudunk mőveleteket
végezni.)

10.22. Szervezeti egység tárgyainak karbantartása
10.22.1. Alapadatok
Ezen a felületen látható az adott szervezeti egység összes tárgya, a tárgyhoz tartozó alapadatokkal.
A képernyı felsı részében a tárgy sorokat látjuk, alul pedig a részletes adatait.
A „Szerkeszt” gombbal a már meglévı adatok módosíthatók. A zölddel jelölt
lölt mezıket kötelezı kitölteni.
Ezek: tárgynév, tárgykód, és a tárgyhoz tartozó követelmény. További adatok is megadhatóak, mint: szint,
óraszám, kreditpont, súly, angol név, rövid név, a tárgy érvényességi ideje, illetve megjegyzés főzhetı
hozzá. A „Mentés” gombbal az adatok elmentıdnek, a „Mégsem” gomb megnyomására pedig nem
történik változás az adatokon.
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10.22.2. Tárgy bıvebb leírása és elıkövetelményének szerkesztése
A „Kiegészítı adatok” fülre lépve adhatjuk meg a tárgy bıvebb leírását, és ez a felület szolgál
s
a tárgy
elıkövetelményének szerkesztésére.
Az elıkövetelmény és végleges követelmény felviteléhez kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, majd a
szerkesztendı egységhez tartozó „Szerkeszt” gombra.

Ekkor megjelenik a követelményszerkesztı felületet, ahol
ahol megadhatjuk intézmény specifikusan a
feltételeket.
A tárgykövetelmény-szerkesztı felületén a képernyı jobb oldalán található „Hozzáad
Hozzáad” gombokra kattintva
lehet a követelményt megfogalmazni.

A legördülı menübıl válasszuk ki, hogy mit szeretnénk az elı- vagy végleges követelményben megadni.
Példánkban a tárgyeredményt választottuk. A „Hozzáad” gombra kattintva a következı felületen
megadhatjuk a tárgyeredmény specifikus adatokat:
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Az adatok megadása után kattintsunk az „OK” gombra.

Az „Elemez” gombra kattintva ellenırizhetjük, hogy az általunk megadott követelmény szintaktikailag
helyes-e. Az „OK” gombra kattintva a program szintén ellenırzi a feltétel szintaktikai helyességét. Végül
a „Mentés” gombra kattintva a program elmenti a felvitt követelményt.
követ

10.22.3. Tárgytípus besorolás
A „Tárgytípus besorolás” fülre lépve lehetséges megadni a felület felsı részén kiválasztott tárgy
tárgytípusát, melyet a „Szerkeszt”,
„Szerkeszt” majd a „Hozzárendel” gombok megnyomása után a megjelenı
listából lehet kiválasztani. (A tárgytípusokat
tárgytípus
a „Tárgyak kezelése”/ „Tárgytípusok (78200)” menüpont
alatt lehetséges felvenni, ahol a felület alsó részén található „Tárgytípus
Tárgytípus lehetséges értékei”
értékei mezıket
kötelezı kitölteni.)
Az „Elvesz” gombra kattintással a már tárgyhoz rendelt tárgytípust
tárgytípust elvehetjük.
A „Mentés” gombbal rögzítjük a bevitt adatokat, a „Mégsem”-re
re kattintva nem történik változás.
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10.22.4. Tárgy tárgycsoport
árgycsoport(ok)ba sorolása
A „Tárgycsoportok”
” fülre lépve a tárgyakat tetszılegesen tárcsoportba sorolhatjuk. Itt azok a
tárgycsoportok
tok jelennek meg, amelyeknek az adott tárgyunk tagja. Egy tárgy több tárgycsoportnak is része
lehet.
Egy tárgyat kiválasztva a felület felsı részén, majd a „Szerkeszt” és „Hozzárendel” gombokkal tudunk
már meglévı tárgycsoportokat egy listából hozzárendelni
hozzárende az adott tárgyhoz.
Az „Elvesz” gombra kattintással lehetséges már tárgyhoz rendelt tárgycsoportot törölni.
A bevitt adatokat a „Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá, a „Mégsem”” gombra kattintással nem történik
változás.
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10.22.5. Tárgy kurzusainak megtekintése
A „Kurzusok” fülre kattintva lehetséges a tárgyhoz tartozó valamennyi féléven meghirdetett kurzus
megtekintése. Szerkesztésre itt nincs lehetıség.

10.23. Tárgytematika
Adott tárgyhoz tartozó tematikát itt lehet megadni, illetve a tematika jegyzeteit. A „Hozzáad” gomb
megnyomása után ki kell töltenünk a témát, a százalékot és nyelvet, leírást írhatunk hozzá,
hozzá valamint
megadhatjuk a tematika elérésének URL címét. A „Szerkeszt” gombbal a már felvitt tematikát módosítani
tudjuk. A „Mentés” gombbal lehetséges a tematika rögzítése, módosításának jóváhagyása.
A „Jegyzet hozzárendelés” gombra kattintva választhatjuk ki egy megjelenı listából a tematikához
tartozó jegyzetet. (A listában azon jegyzetek jelennek meg, melyeket a „Tárgyak kezelése”/ „Jegyzetek
(78400)” menüpont alatt felvittünk.) Megadható a jegyzet típusa, melyet egy legördülı listából
választhatunk ki, illetve a jegyzet oldalainak száma is.
A „Jegyzet törlése” gombbal lehetıségünk van a tematikához tartozó jegyzet törlésére.

10.23.1. Tematika jegyzetei
A felületenn nyílik lehetıségünk a kiválasztott tematikához rendelt jegyzetek megtekintésére és
karbantartására.
Új jegyzet hozzáadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg az adatokat és az elmentéshez
kattintsunk a „Mentés” gombra. Az itt felvett jegyzetek automatikusan
automatikusan hozzárendelıdnek a jegyzetek
listájához. A „Szerkeszt” gombbal az adott jegyzet módosítása lehetséges. A „Töröl” gombbal törölni
tudjuk a tematikához rendelt jegyzetet.
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10.24. Tárgy hallgatói
10.24.1. Tárgy hallgatók személyes adatainak megtekintése
Ezenn a felületen a tárgyra jelentkezett hallgatók listája jelenik meg. A listából egy hallgató kiválasztása
után megnézhetjük a hallgató személyes és egyéb adatait.
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10.24.2. Hallgató(k) tárgyadatainak megtekintése és szerkesztése
egyesével vagy csoportosan
Az „Indexsor adatok” fülön lehetıség van az adott tárgy adatait módosítani a felsı listában kijelölt
hallgató(k)ra vonatkoztatva.
Tehát a felület felsı részén található listából akár több hallgatót kiválasztva („Shift” vagy „Ctrl” billentyők
segítségével) a „Szerkeszt” gombra kattintva a tárgy alapadatai („Kredit”, „Felvétel módja”,
„Követelmény” stb.) módosíthatóak. A módosításokat a „Mentés” gombbal rögzíthetjük. A „Mégsem”-re
kattintva nem történik változás az adatokban.

10.24.3. Hallgató adott tárgyhoz tartozó indexsor
indexsor bejegyzéseinek
megtekintése
Az „Indexsor bejegyzések” fülre lépve a felhasználó az éppen kijelölt hallgató indexsor bejegyzéseit,
jegyeit tekintheti meg az adott tárgyból. Az indexsor bejegyzések módosítására ezen a felületen nincs
lehetıség.
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10.24.4. Hallgató
llgató adott tárgyhoz tartozó
tartozó kurzusadatainak megtekintése
A „Kurzusadatok” fülre lépve a felsı listában kijelölt hallgató kurzusadatait tekinthetjük meg. Az adatok
megtekinthetıek, de kurzusváltoztatásra ezen a felületen nincs lehetıség.

10.25. Tárgyjelentkezés
ezés elfogadása
Ezen a felületen van lehetıség hallgatók
hallgató tárgyjelentkezésének elfogadására az „Elfogad” gombra
kattintással, vagy elutasítására az „Elutasít” gombra kattintással.
A felület felsı részén a kiválasztott tárgy jelentkezett hallgatók listája látható. A felület alsó részén pedig
látható a fent kijelölt hallgató tárgyjelentkezési ideje, a tárgy neve, illetve a funkciógombokra kattintva a
jelentkezést elfogadó vagy elutasító személy neve és az elfogadás vagy az elutasítás idıpontja, melyek
automatikusan töltıdnek. Lehetıség nyílik a döntés indoklására az „Indok” mezı kitöltésével.
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10.26. Tárgy kurzusai
10.26.1. Kurzus kiírás hozzáadással és az alapadatok
alapadatok megadása
Adott tárgyhoz kurzus meghirdetésére ezen a felületen van lehetıség.
Az alapadatoknál a tárgynév automatikusan töltıdik, a félév megadása, a kurzuskód és a maximum létszám
kötelezı mezıként szerepel, de megadható a kurzus nyelve, típusa, a kurzust hallgatók minimum létszáma,
óraszáma, és a kurzushoz tartozó vizsgatípus.
Új kurzus létrehozásánál automatikusan
matikusan azt a félévet ajánlja fel, amilyen féléven álltunk a „Hozzáad”
gomb megnyomása elıtt.
A vizsgatípus meghatározásához egy táblából választva van lehetıségünk. Ezt a táblát a „Vizsgatípust
felvesz” gomb megnyomásával érjük el. A vizsgatípus megadása
megadása kötelezı és nagyon fontos mezı, mert
csak abban az esetben tudunk a kurzushoz vizsgát kiírni, ha ez az adat meg van adva. (Azok a típusok
jelennek meg a kurzus vizsgái felületeken, amelyek itt be vannak állítva!)

10.26.2. Kurzus
s meghirdetése kurzusmásolással
A kurzus meghirdetésének könnyebbsége végett lehetıség van a kurzus másolására az „Alap adatok” fülre
lépve. A kurzusmásolás a „Szerkeszt” gomb megnyomása után lehetséges. Ekkor megadjuk, hogy hány
példányban szeretnék létrehozni a kurzust, illetve, hogy a másolatok milyen kóddal kezdıdjenek. Valamint
meg kell adni, hogy a kurzust mely félévre hirdessük meg a félév legördülı menübıl választva. A másolás
a „Másol” gomb megnyomása után történik meg.
Abban az esetben, ha másolással hozunk létre kurzust új félévre,
félévre, a hozzá tartozó tárgy is meghirdetıdik az
adott féléven.
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10.26.3. Kurzushoz jegyzet és oktató rendelése
Adott ciklusban a meghirdetett kurzushoz a „Kiegészítı adatok” fülre lépve van lehetıség jegyzetek,
oktatók megadására. A jegyzetet és az oktatót egy-egy
egy gy listából választhatjuk ki a „Szerkeszt”, majd
a„Jegyzet hozzárendelés”, „Oktató
Oktató hozzárendelés”
hozzárendelés gombok megnyomásával. A teljes jegyzetlistából
vagy alkalmazotti listából szőrés, vagy keresés alapján kiválasztott adatok az „OK” megnyomásával
kerülnek a megadott
gadott kurzushoz. Lehet több jegyzetet, és több oktatót is hozzátenni a kurzushoz. Kurzust
oktató több személy esetén meg kell adni,
adni milyen megosztásban végzik az oktatást. Ha kurzushoz új
oktatót veszünk fel a „Szerkeszt” gomb megnyomása után, akkor csak abban az esetben jelenik meg, ha a
„Frissít” gombra kattintunk. A kurzus oktatója alatt megjelenik a hallgatói véleményezés adatlapjának
azonosítója.
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10.26.4. Félévközi bejegyzés típus kurzushoz rendelése az automatikus
eredményszámításhoz
A „Kiegészítı adatok” fülön lehetıség van az adott kurzushoz megadni a félévközi bejegyzés típusát,
melynek az automatikus eredményszámításnál van jelentısége.
Elsı lépésként a „Szerkeszt” gombra kattintva, majd a „Követelmények” fülre lépve az „Automatikus
eredményszámítás” gomb segítségével a metaszerkesztıvel megszerkeszthetı az évközi követelmény. Ezt
akár csoportosan, a felsı listából több kurzust kijelölve is meg lehet tenni a „Shift” vagy a „Ctrl” billentyők
használatával.
Ezután a „Kiegészítı adatok” fülön a „Félévközi bejegyzés típusa” legördülı listából választva
meghatározzunk, hogy mi a félévközi bejegyzés típusa („Félévközi jegy”, „Gyakorlati jegy” stb.), melynek
beállításával a program automatikusan számítja majd az eredményeket.
A „Mentés” gombbal tárolhatjuk a felvitt
f
adatokat.

10.26.5. Kurzusvéleményezési és kurzus-oktató
kurzus oktató véleményezési
véleményezé adatlap
kurzushoz rendelése
A „Kiegészítı adatok” fülön
ön lehetıség van a megfelelı félév kiválasztása után az éppen kijelölt kurzushoz
kurzus véleményezési és kurzus-oktató
oktató véleményezési adatlapot rendelni.
Ez a „Szerkeszt” gombra kattintás után tehetı meg. Ekkor a „Kurzus véleményezés adatlapja” és a
„Kurzus-oktató
oktató véleményezés adatlapja” mezık melletti „+” gombok aktívvá válnak, melye(ke)t
megnyomva egy feljövı listából választhatjuk ki a megfelelı kérdıívet. (A listában azok a kérdıívek
jelennek meg, melyek az „Adminisztráció (95400)”/ „Véleményezés (96400)” menüpont alatt felvettek.)
Ha ki akarjuk törölni a kurzushoz rendelt adatlapot, akkor a mezı(k) melletti „-” gombra kell kattintani. A
betöltött kérdıíveket a „Mentés” gombbal rögzíthetjük a kurzushoz.

10.26.6. Követelmények
A felületen van lehetıség adott kurzushoz elıkövetelmény, évközi követelmény, valamint vizsgaeredmény
számításához a feltételek megszerkesztésére a „Szerkeszt”, majd a megfelelı feltétel melletti gombra
kattintással.
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10.26.7. Órarendi adatszolgáltatás
Adott kurzushoz itt lehet a „Szerkeszt” gomb megnyomása után órabontást (pl. hetente kétszer,
szombatonként, minden héten stb.), és teremigényt felvinni. Megadható, hogy ehhez az adatszolgáltatáshoz
milyen más mintatantervek tartoznak a belsı „Hozzáad” gombbal.

10.26.8. Hallgatói eredménylista megtekintése
Az adott tárgy kurzusának hallgatói listája jelenik meg a „Hallgatói eredménylista”
dménylista” fülre kattintva. Az
eredmények listája nyomtatható
atható a „Nyomtatás” gomb megnyomásával.
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A nyomtatási kép az eredményekrıl a következı képen látható.

10.26.9. Kurzus hallgatók félévközi
f
eredményeinek megtekintése
A „Félévközi eredménylista” fülön megtekinthetık a kurzusra járó hallgatók félévközi feladatainak
felada
eredményei.
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10.26.10. Kurzushoz jegyzet hozzárendelés
Adott kurzushoz itt rendelhetünk jegyzetet. A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a rendszerben
levı jegyzetek (melyek a „Jegyzetek (78400)” menüpont alatt fel lettek töltve). Ezek közül válasszuk ki
azt, amelyiket hozzá szeretnénk rendelni a kurzushoz, majd nyomjuk meg az „OK” gombot. Ezzel a
jegyzetet hozzárendeltük a kurzushoz. A listából egyszerre akár több sort kijelölve, több jegyzetet is hozzá
tudunk rendelni az adott kurzushoz. Kurzushoz tartozó
tozó jegyzet törlésére a kijelölés után, a „Töröl” gombra
kattintással van lehetıség. A törlés funkció szintén mőködik csoportosan is.
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10.26.11. Órabontások kurzushoz rendelése
A „Tárgyak kezelése”/ „Tárgyak”/ „Tárgy kurzusai”/ „Órabontások kurzushoz rendelése (72400)”
felületen adott
ott kurzushoz az órabontások felvitelére van lehetıségünk ezen a felületen, mely az
órarendszerkesztés szempontjából fontos, hogy melyik hetekre tervezik ezeket az órákat, és milyen
megbontásban. A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennekk a programban szereplı órabontások.
Válasszuk ki azt, amelyiket a kurzushoz szeretnénk rendelni, majd kattintsunk az „OK” gombra. Ezzel a
kurzushoz hozzárendeltük az órabontást.

10.26.12. Kurzus vizsgái
vizsg
10.26.12.1. Kurzushoz vizsga kiírás
A „Kurzus vizsgái” felületen lehet
leh az általunk kiválasztott kurzushoz vizsgát(kat)
vizsgát(
kiírni. Vizsgakiíráshoz
válasszuk ki elıször a tárgyak, majd a tárgy kurzusát, amibıl a vizsgát szeretnénk kiírni. Lépjünk a
„Kurzus vizsgái” menüpontra, majd kattintsunk a „Hozzáad” gombra.
Fontos, hogy a minimális és maximális létszám mezıket kitöltsük. Azon vizsgák, amelyekre kevesebb
hallgató jelentkezett, mint a vizsgaalkalom minimum létszáma piros színnel jelennek meg felület felsı
részén látható listában.
A vizsga idıpontja óra, perc, másodperc pontossággal
pontossággal megadható a rendszerben.
A felületen egy jelölınégyzetet találunk: „A
„ vizsgáztató látható
tható a jelentkezési idıszakban” bepipálásával a
hallgatók megtekinthetik a vizsgáztató nevét a jelentkezési idıszakban.
A „Várólista létszám” mezı kitöltésével megadhatjuk, hogy hány hallgató kerülhet az adott vizsgán
várólistára. Ezzel a rendszer a vizsgára várakozólistát hoz létre, így amennyiben a vizsgáról valaki lehúzza
magát a rendszer automatikusan az idırendi sorrendben következı egyént teszi fel a listára.
listár
Adjuk meg a vizsga típusát, kezdetét, végét, jelentkezési
jelentkezési idıszakot és létszámot. A „Vizsga típus” mezı
kitöltése kötelezı. Ezen legördülı menü értékei csak akkor jelennek meg, amennyiben ez a „Tárgy
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kurzusai” felületen a „Vizsga típus” mezı alatti „Vizsga típust felvesz” gombbal be lettek állítva. Tehát a
vizsgakiírás csak abban az esetben lehetséges, ha a kurzusnál beállítjuk a vizsgatípust, így a vizsgáknál
ugyanazok a típusok jelennek meg a legördülı listában, amelyek az elızı szinten be lettek állítva.
állít
Ha a vizsga típusa elektronikus, akkor feltétlen szükséges megadni a "VOK kérdéssora" mezı melletti
„Kérdéssor választása” gombra kattintással a vizsgához tartozó kérdéssort. Az elektronikus vizsgatípus
további két típusa létezik: a felügyelt, illetve nem felügyelt. (A nem felügyelt elektronikus vizsga azt
jelenti, hogy akár otthonról is vizsgázhatnak a hallgatók.)
A felületen megadható adatok kitöltése után a „Mentés” gombra kattintva a vizsga adatai elmentésre
kerülnek.

Vizsga kiírásának másik módja,
ja, ha a „Másol” funkciógombot használjuk. Ennek menete, hogy a
másolandó vizsgát kijelöljük a felsı listában, majd a gomb melletti mezıben megadjuk, hogy hány
példányban kívánjuk másolni az adott vizsgaalkalmat és a „Másol”-ra
ra kattintunk. Ezzel a kijelölt
vizsgaalkalom az általunk beírt példányszámban megjelenik a felsı listában. Ezután a vizsgaadatok
szerkeszthetıek a „Szerkeszt” gombra kattintás után, majd az adatok a „Mentés”-sel
„Mentés”
rögzíthetıek.

10.26.12.2. Vizsgához vizsgáztató rendelése
A vizsgaalkalom alapadatainak
inak megadása után kattintsunk a „Vizsgáztató hozzárendelés” gombra. A
program ilyenkor felkínálja a vizsgára beosztható oktatók névsorát, mely lehet csak a kurzus oktatóinak
listája, vagy az intézmény valamennyi oktatóját tartalmazó lista. Ha a feljövı kérdésre:
ké
„Csak a kurzus(ok)
oktatói közül választ vizsgáztatót?” „Igen”-nel
nel válaszolunk, akkor csak a kurzus oktatói jelennek meg, ha
a „Nem”-re,
re, akkor pedig az intézmény valamennyi alkalmazottja. Válasszuk ki az oktatót (vizsgázatót) és
az „OK” gombra kattintva
intva a rendszer hozzárendeli a kiválasztott egyént, mint vizsgáztatót a vizsgához.
Végül a „Mentés” gombra kattintva a rendszer elmenti a hozzárendelést.
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10.26.12.3. Kurzus vizsgájához terem rendelése
A „Teremfoglalás” fülre lépve az adott vizsgához termet lehet rendelni.
re
A felület alsó részén két ablak
ab
látható. A felsı ablaknál („Kiválasztott termek”) a „Terem kiválasztása” gomb segítségével kereshetünk a
termek közül megfelelıt, megtekinthetjük
tekinthetjük azok órarendjét a „Terem órarendje” gomb segítségével. Az
alsó ablaknál („Hozzárendelt
Hozzárendelt termek”)
termek lehetséges a vizsgához hozzárendelni
ndelni a kiválasztott termet a
„Terem hozzárendelés” gombra kattintással.

10.26.12.4. Kurzus vizsgájához további kurzus rendelése és vizsgajelentkezési
feltétel(ek) megadása
A „Kurzusok” fülre kattintva lehetıség
lehetıség van az adott kurzuson kívül más kurzushoz is hozzárendelni, kiírni
a vizsgát a „Kurzus hozzárendelése” gomb segítségével. Ha törölni kívánjuk a vizsgához rendelt egyéb
kurzust, akkor a „Kurzus törlés” gombra kattintva ezt megtehetjük.
Egy adott vizsgához
ához így több kurzus is tartozhat, melyekhez külön-külön
külön külön is lehetséges „Elıjelentkezési
feltételt”, és „Végjelentkezési feltételt” rendelni a „Szerkeszt” gomb(ok)ra kattintva a metaszerkesztı
segítségével.
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10.26.12.5. Gyorsított jegybeírás
Itt lehet a kiválasztott
tt vizsgára jelentkezett hallgatók részére csoportosan jegyeket beírni. Ügyeljünk a
kötelezı adatok kitöltésére. Fontos, hogy a vizsgáztató kiválasztása
kiválasztása kötelezı. Vizsgáztatót a „Kiválaszt”
gombra kattintva lehet megadni.
A hallgatói listát rendezhetjük névsor
évsor szerint. Állítsuk be a bejegyzés típusát és dátumát. Értékoszlopba a
legördülı listát lenyitva tudjuk a hallgatónak az eredményét beírni. Figyelem! Csak azokat jelöljük ki,
akikhez érdemjegy került.
A jegyek bevitele után a „Jegybeírás” gombra kattintva
tva menthetjük el a bevitt érdemjegyeket.
Lehetıség van nem csak az adott kurzusra járó hallgatóknak, hanem az összes vizsgára jelentkezett
jelentk
hallgatónak jegyet beírni, ha a „Csak a kurzus hallgatói” jelölınégyzetbıl kivesszük a pipát.
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11. Gyorsított jegybeírás
jegybe
A Neptun.Net rendszerben lehetıségünk nyílik arra is, hogy egy adott kurzushoz tartozó hallgatóknak,
vagy egy adott kurzus adott vizsgájára jelentkezett hallgatóknak gyorsított formában jegyet írjunk be. Ezt a
funkciót a Gyorsított jegybeírás (7300, 8300, 17200, 22600, 49000, 72800)menüpontokon érhetjük el. A
gyorsított jegybeírást a „Tárgy kurzusai” felöl és a „Kurzus vizsgái” felöl is végrehajthatjuk, de mivel ezek
funkciója és eredménye bizonyos esetekben eltér, ezért ezeket a továbbiakban külön-külön
külön
részletezzük.

11.1. Gyorsított jegybeírás (7300) a „Tárgy kurzusai” felöl
A menüpontra lépve az adott kurzushoz tartozó hallgatók számára egyesével, vagy csoportosan
tárgykövetelménytıl függıen eredményeket írhatunk be. A felületen nem csak gyakorlati jegyek
jeg
beírására
nyílik lehetıségünk, hanem aláírás, vizsga, kollokvium, egyéb eredményeket is megadhatunk.
Elsı lépésben a megjelent hallgatók névsora felett lévı
nyíl segítségével határozzuk
meg a tárgykövetelmény típusát. Abban az esetben, ha gyakorlati jegyet
jegyet akarunk beírni, akkor a
„Gyakorlati jegy” feliratot válasszuk. Abban az esetben, ha aláírást akarunk bevinni, válasszuk az
„Aláírás” feliratot. A legördülı listában csak a mintatantervben meghatározott követelménytípusok
jelennek meg. Majd válasszuk ki a megfelelı fület attól függıen, hogy új eredményeket akarunk-e
akarunk felvinni,
vagy a már felvitt adatokat akarjuk-e
akarjuk módosítani?
Új eredmények felvitelére az „Új bejegyzés adatai” fülön, a már felvitt eredmények módosítására a
„Korábbi bejegyzések” fülön vann lehetıségünk
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11.2. Új bejegyzés adatai fül
Ezen a fülön tudjuk az adott kurzushoz tartozó hallgatók megszerzett érdemjegyeit egyesével, vagy
csoportosan beírni.

11.2.1. Egyesével történı jegybeírás
Elsı lépésben az általános adatoknál található „Oktató” gombra kattintva, adjuk meg annak az oktatónak a
nevét, aki az adott kurzust tartja. Mivel az indexsorban az oktató nevének kell szerepelnie, ezért az oktató
nevének megadása kötelezı. Az „Oktató” gombra kattintva, a megjelenı felületen megadhatjuk, hogy a
program
m csak az adott kurzust tartó oktatókat, vagy az összes oktatót megjelenítse.

Az „OK”,vagy „Yes” gombra kattintva a megjelenı listából, válasszuk ki annak az oktatónak a nevét, aki
az adott kurzust tartja, majd kattintsunk a „OK” gombra.

Majd adjuk meg a „Bejegyzés típusát” a
nyíl segítségével, amelynek listája a kódtételek menüponton
történt összerendeléstıl függıen változhat.
Ha a „Gyakorlati jegyet” választjuk, akkor az „Érdemjegyek” listájában jegyek jelennek meg és a
továbbiakban azok közül választhatjuk
álaszthatjuk ki a megfelelıt. Ha pl.: az „Aláírást” választjuk, akkor az
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„Érdemjegyek” listájában az „Aláírva” és az „Aláírás megtagadva” válaszlehetıségek jelennek meg.
Továbbá adjuk meg a „Bejegyzés dátumát” és az aktuális megjegyzésünket a „Megjegyzés” rovaton.

Az „Általános adatok” megadása után a következı módon írhatjuk be a jegyeket az adott hallgatóknak.
• Elıször rendezzük sorba a megjelent hallgatói listát például névsor, vagy Neptun kód szerint, majd
kattintsunk annak a hallgatónak a nevére, akihez
akihez a jegyet be akarjuk írni. Majd az egér bal
gombjával kattintsunk a kijelölt név érdemjegy oszlopába és az így megjelenı
nyílra klikkelve a
legördülı listából válasszuk ki a hallgató által megszerzett érdemjegyet. Az érdemjegyre kattintva
az adott jegy
egy beíródik az érdemjegy cellába. A beírt jegyet, vagy jegyeket a „Jegybeírás” gombra
kattintva tudjuk rögzíteni.
Ha hibásan vittünk be egy eredményt, akkor kattintsunk rá, majd nyomjuk meg a billentyőzeten a
„Törlés”, vagy „Backspace” gombot. A mővelet után
u a cella üres lesz.

• Az érdemjegyet úgy is beírhatjuk, hogy az adott hallgatói névsorban a hallgató nevére kattintunk
(kijelöljük), majd az „Új bejegyzés adatai” fülön az érdemjegy felirat mellett található
nyíl
segítségével, a legördülı menübıl kiválasztjuk
kiválasztjuk a megszerzett érdemjegyet. Ezt egyesével minden
hallgatónál megtehetjük. A beírt érdemjegyet, vagy jegyeket a „Jegybeírás” gombra kattintva
rögzíthetjük.
Ha hibásan vittünk be egy eredményt, akkor kattintsunk rá, majd nyomjuk meg a billentyőzeten
billentyőzet a
„Törlés”, vagy „Backspace” gombot. A mővelet után a cella üres lesz.
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A rögzítés után a megjelenı felületen láthatjuk azoknak a hallgatóknak a nevét, akikhez sikeresen jegyet
írtunk be. Az „OK” gombra kattintva a felület eltőnik.
Egyéb: Ha az egerünk
gerünk kurzorát rávisszük a hallgatók névsorára, majd a kattintunk egyet az egér bal
gombjával, és a megjelenı listából kiválasztjuk az „Oszlopszerkesztés” feliratot, akkor a megjelenı
felületen pipáljuk be a „Elızı bejegyzés” lévı jelölı négyzetet és kattintsunk
katt
az „OK” gombra.
Ekkor a hallgatói listában megjelenik elızıleg beírt jegy. Ennek elınye, hogyha kitörölünk egy
hibásan bevitt eredményt, majd a késıbbiekben egy újat akarunk beírni, akkor láthatjuk, hogy
milyen eredményt töröltünk ki korábban. Ha van
van jegy beírva, akkor az aktuális jegyet, azaz az
utoljára beírt jegyet láthatjuk a cellában.

11.2.2. Csoportos jegybeírás
A csoportos jegybeírással lehetıségünk nyílik arra, hogy azonos eredményeket egyszerre rendeljük az adott
hallgatókhoz.
gjelent hallgatók névsora felett lévı
nyíl segítségével határozzuk
Elsı lépésben a megjelent
meg a tárgykövetelmény típusát, majd a hallgatói névsorból válasszuk ki azokat a hallgatókat, akiknek a
jegyet akarunk beírni. A kijelölés történhet úgy, hogy a billentyőzeten folyamatosan nyomva tartjuk a
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„Ctrl” billentyőt, és az egérrel egyesével rákattintunk az adott hallgatókra. Vagy az összes hallgató
kijelölése esetén vigyük az egeret a hallgatói listára, majd nyomjuk meg a bal egérgombot, és a megjelenı
listából válasszuk ki a „Mindent
nt kijelöl” feliratot.
A hallgatók kijelölése után az „Új bejegyzés adatai” fülön az érdemjegy felirat mellett található
nyíl
segítségével, a legördülı menübıl válasszuk ki a megszerzett érdemjegyet. A mővelet végrehajtása után
adjuk meg a kurzus oktatóját
ját (kötelezıen töltendı adat) az „Oktató” gomb segítségével, majd adjuk meg a
bejegyzés dátumát, és az aktuális megjegyzésünket, végül kattintsunk a „Jegybeírás” gombra. Ekkor a
megjelenı felületen láthatjuk azoknak a hallgatóknak a nevét, akiknél a jegybeírása
jegyb
sikeresen megtörtént.
Az „OK” gombra kattintva a felület eltőnik.
Ha hibásan vittünk be egy eredményt, akkor kattintsunk rá, majd nyomjuk meg a billentyőzeten a „Törlés”,
vagy „Backspace” gombot. A mővelet után a cella üres lesz.
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11.3. Korábbi bejegyzések
egyzések fül
A fülre lépve a hallgatók korábban bevitt eredményeit tekinthetjük meg, valamint a „Szerkeszt” gombra
kattintva lehetıségünk nyílik az adatok módosítására, vagy új adatok felvitelére is. Az adatok megtekintése
elıtt a listából válasszuk ki aztt a hallgatót, akinek a korábbi eredményeire kíváncsiak vagyunk. A „Korábbi
bejegyzések” fülön lévı táblázatban láthatjuk az adott hallgató korábban bevitt eredményeit. A táblázatban
annyi sort látunk, ahány bejegyzés volt korábban. Ha lista valamelyik sorára
sor
kattintunk, akkor a
kiválasztott bejegyzés adatait tekinthetjük meg.

A bejegyzések adatai:
• Bejegyzés típusa: Ebben a mezıben a „Bejezés
„Beje
típusát” láthatjuk, ami lehet: Aláírás, Gyakorlati
jegy, Kollokvium, vagy Egyéb.
• Megajánlás típusa: Ebben a mezıben
mezıben a megajánlás típusát láthatjuk, ami lehet: Megajánlott,
Megajánlott és elfogadott, Megajánlott és elutasított.
• Eredmény: Itt a korábban bevitt eredmény értékét láthatjuk.
• Oktató: Itt a kurzust tartó oktató nevét láthatjuk.
• Megjegyzés: Az adott eredmény rögzítéséhez
rögzítéséhez kapcsolódó megjegyzést olvashatjuk
• Beírás dátuma: A beírás dátumát láthatjuk ebben a mezıben.
• Bejegyzés dátuma: A bejegyzés dátumát láthatjuk ebben a mezıben.
• Részeredmény: A vizsgán elért pontszámot, vagy teljesített százalék értékét adhatjuk meg.
• Beíró: Itt a beíró személy nevét láthatjuk. Mivel nem minden esetben a kurzus oktatója rögzíti a
jegyeket, ezért megkülönböztetjük a beíró személyt is.
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A felületen az adatok módosítására, törlésére és az új adatok felvitelére is lehetıségünk nyílik.
nyílik

Módosítás:
Elsı lépésben a táblázatból válasszuk ki a módosítandó sort, majd kattintsunk a „Szerkeszt” gombra.
Hajtsuk végre a szükséges módosításokat, majd a módosított adatok rögzítéséhez kattintsunk a
„Mentés” gombra. A „Mégsem” gombbal a mentést megelızıen
megelızıen érvénytelenné tudjuk tenni a
módosításokat.

Törlés:
Válasszuk ki a törlendı sort, majd kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. A „Szerkeszt” gomb
megnyomása után a lista melletti „Hozzáad” és „Töröl” gombok aktívak lesznek. Ellenırizzük még
egyszer, hogyy a törlendı soron állunk, majd kattintsunk a „Törlés” gombra. Ekkor a program törli a
kijelölt sort a listából. A „Mentés” gombra kattintva tudjuk a végrehajtott mőveletet rögzíteni. A
„Mégsem” gombbal a mentést megelızıen érvénytelenné tudjuk tenni a törlést.
tör

Új bejegyzés felvitele:
Új bejegyzés felvitele esetén kattintsunk elıször a „Szerkeszt” gombra, majd a bejegyzési lista
mellett aktívvá vált „Hozzáad” gombra. Ekkor a bejegyzési listában egy új üres sor fog keletkezni és
a mezık is üressé válnak. Töltsük
Töltsük ki a szükséges mezıket (az Oktató meghatározása kötelezı),
vigyük be a jegyet, majd kattintsunk a „Mentés” gombra. Ekkor a program eltárolja a bevitt adatokat.
A „Mégsem” gombbal a mentést megelızıen érvénytelenné tudjuk tenni az újonnan bevitt adatokat.
adato

11.4. Gyorsított jegybeírás a „Kurzus vizsgái” felöl
A menüpontra lépve az adott kurzus adott vizsgájára jelentkezett hallgatók számára egyesével, vagy
csoportosan tárgykövetelménytıl függıen eredményeket írhatunk be.
Elsı lépésben a megjelent hallgatók névsora felett lévı
nyíl segítségével határozzuk
meg a tárgykövetelmény típusát. Abban az esetben, ha gyakorlati jegyet akarunk beírni, akkor a
„Gyakorlati jegy” feliratot válasszuk. Abban az esetben, ha Kollokviumot akarunk bevinni, válasszuk az
„Kollokvium”
ium” feliratot. A legördülı listában csak a mintatantervben meghatározott követelménytípusok
jelennek meg. Majd válasszuk ki a megfelelı fület attól függıen, hogy új eredményeket akarunk-e
akarunk felvinni,
vagy az indexbe már korábban felvitt adatokat akarjuk-e
akarjuk módosítani?
Új eredmények felvitelére az „Új bejegyzés adatai” fülön, a már felvitt eredmények módosítására a
„Korábbi indexsor-bejegyzések”
bejegyzések” fülön van lehetıségünk

11.5. Új bejegyzés adatai fül
Ezen a fülön tudjuk az adott kurzus adott vizsgájára jelentkezett hallgatók
hallgatók megszerzett érdemjegyeit
egyesével, vagy csoportosan beírni.

11.5.1. Egyesével történı jegybeírás
Elsı lépésben az általános adatoknál található „Vizsgáztató” gombra kattintva, adjuk meg annak a
vizsgáztatónak a nevét, aki az adott vizsgát tartotta, vagy
vagy felügyelte. A vizsgáztató személy megadása
kötelezı. A „Vizsgáztató” gombra kattintva, a megjelenı felületen megadhatjuk, hogy a program csak az
adott kurzus vizsgáztatóit, vagy az összes oktatót megjelenítse.
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Az „OK”, vagy „Yes” gombra kattintva a megjelenı listából, válasszuk ki annak az oktatónak a nevét, aki
az adott kurzust tartja, majd kattintsunk a „OK” gombra.

Második lépésben pipáljuk be, vagy ki a felület alján lévı „Csak a kurzus hallgatói” felirat mellett lévı
jelölınégyzetet attól függıen,
ggıen, hogy a vizsga mely hallgatóit akarjuk megjeleníteni.
• Ha a felirat mellett lévı jelölınégyzetben pipa van
, akkor csak az adott kurzus
adott vizsgájára jelentkezett hallgatók névsora jelenik meg a felület hallgatói listájában.
• Ha a felirat mellettt lévı jelölınégyzetben nincs pipa
, akkor az összes
kurzusról az adott vizsgaidıpontra jelentkezett hallgatók névsorát láthatjuk. Ez azért lehetséges,
mert bizonyos esetekben egy vizsgaidıpontra akár több kurzusról is lehet jelentkezni.
nyíl segítségével, amelynek listája a kódtételek menüponton
Majd adjuk meg a „Bejegyzés típusát” a
történt összerendeléstıl függıen változhat.
Ha a „Gyakorlati jegyet” választjuk, akkor az „Érdemjegyek” listájában jegyek jelennek meg és a
továbbiakban azok közül választhatjuk
választhatjuk ki a megfelelıt. Majd adjuk meg a „Bejegyzés dátumát” és az
aktuális megjegyzésünket a „Megjegyzés” rovaton.
Az „Általános adatok” megadása után a következı módon írhatjuk be a jegyeket az adott hallgatóknak.
Elıször rendezzük sorba a megjelent hallgatói
hallgatói listát például névsor, vagy Neptun kód szerint, majd
kattintsunk annak a hallgatónak a nevére, akihez a jegyet be akarjuk írni. Majd az egér bal gombjával
kattintsunk a kijelölt név érdemjegy oszlopába és az így megjelenı
nyílra klikkelve a legördülı
legör
listából
válasszuk ki a hallgató által megszerzett érdemjegyet. Az érdemjegyre kattintva az adott jegy beíródik az
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érdemjegy cellába. Végül a felület felsı részén a „Nem jelent meg a vizsgán” és a „Beszámít a vizsgába”
feliratok mellett található jelölınégyzeteket
lınégyzeteket pipáljuk be, vagy ki a következı variációknak megfelelıen:
o

Ez azt jelenti, hogy a hallgató megjelent
a vizsgán, de a vizsgaalkalmak száma nem csökkent.

o

Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem jelent
meg a vizsgán, és a vizsgaalkalmak száma sem csökkent.

o

. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem jelent
meg a vizsgán, és a vizsgaalkalmak száma eggyel csökkent.

o

Ez azt jelenti, hogy a hallgató megjelent a
vizsgán, és a vizsgaalkalmak száma eggyel csökkent.

Ezeknek a jelölınégyzeteknek a csoportos
csoportos beállításoknál van jelentısége. Segítségével több hallgatónál
egyszerre beállíthatjuk, hogy ott voltak-e
voltak e a vizsgán, és ha igen akkor beleszámít-e
beleszámít a vizsgaalkalmakba? A
jelölınégyzetek tehát nem az adott hallgató hiányzását mutatják. A hallgatók jelenlétét
jelenlé a hallgatói lista
„Beleszámít” és „Hiányzott” oszlopaiban tekinthetjük meg és állíthatjuk be külön-külön az ott lévı
négyzetekre kattintva.

A beírt jegyet, vagy jegyeket a „Jegybeírás” gombra kattintva tudjuk rögzíteni.
Ha hibásan vittünk be egy eredményt,
ményt, akkor kattintsunk rá, majd nyomjuk meg a billentyőzeten a „Törlés”,
vagy „Backspace” gombot. A mővelet után a cella üres lesz.
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Az érdemjegyet úgy is beírhatjuk, hogy az adott hallgatói névsorban a hallgató nevére kattintunk
(kijelöljük), majd az „Új bejegyzés adatai” fülön az érdemjegy felirat mellett található
nyíl
segítségével, a legördülı menübıl kiválasztjuk a megszerzett érdemjegyet. Ezt egyesével minden
hallgatónál megtehetjük. Végül a felület felsı részén a „Nem jelent meg a vizsgán” és a „Beszámít a
vizsgába” feliratok mellett található jelölınégyzeteket pipáljuk be, vagy ki a következı variációknak
megfelelıen:
o

Ez azt jelenti, hogy a hallgató megjelent
a vizsgán, de a vizsgaalkalmak száma nem csökkent.

o

Ez azt jelenti, hogy a hallgató
hallg
nem jelent
meg a vizsgán, és a vizsgaalkalmak száma sem csökkent.

o

. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem jelent
meg a vizsgán, és a vizsgaalkalmak száma eggyel csökkent.

o

Ez azt jelenti, hogy a hallgató megjelent a
vizsgán, és a vizsgaalkalmak száma eggyel csökkent.

A beírt érdemjegyet, vagy jegyeket a „Jegybeírás” gombra kattintva rögzíthetjük.
Ha hibásan vittünk be egy eredményt, akkor kattintsunk rá, majd nyomjuk meg a billentyőzeten a „Törlés”,
vagy „Backspace” gombot. A mővelet után a cella üres
ür lesz.
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A rögzítés után a megjelenı felületen láthatjuk azoknak a hallgatóknak a nevét, akikhez sikeresen jegyet
írtunk be. Az „OK” gombra kattintva a felület eltőnik.
Egyéb: Ha az egerünk kurzorát rávisszük a hallgatók névsorára, majd a kattintunk
kattintun egyet az egér bal
gombjával, és a megjelenı listából kiválasztjuk az „Oszlopszerkesztés” feliratot, akkor a megjelenı
felületen pipáljuk be a „Elızı bejegyzés” lévı jelölı négyzetet és kattintsunk az „OK” gombra.
Ekkor a hallgatói listában megjelenik elızıleg
elızıleg beírt jegy. Ennek elınye, hogyha kitörölünk egy
hibásan bevitt eredményt, majd a késıbbiekben egy újat akarunk beírni, akkor láthatjuk, hogy
milyen eredményt töröltünk ki korábban. Ha van jegy beírva, akkor az aktuális jegyet, azaz az
utoljára beírt jegyet láthatjuk a cellában.

11.5.2. Csoportos jegybeírás
A csoportos jegybeírással lehetıségünk nyílik arra, hogy azonos eredményeket egyszerre rendeljük az adott
hallgatókhoz.
Az azonos érdemjegyek beírása esetén, a megjelent hallgatói névsorból válasszuk ki azokat a hallgatókat,
akiknek a jegyet akarunk beírni. A kijelölés történhet úgy, hogy a billentyőzeten folyamatosan nyomva
tartjuk a „Ctrl” billentyőt, és az egérrel egyesével rákattintunk az adott hallgatókra. Vagy az összes hallgató
kijelölése esetén vigyük
gyük az egeret a hallgatói listára, majd nyomjuk meg a bal egérgombot, és a megjelenı
listából válasszuk ki a „Mindent kijelöl” feliratot.
A hallgatók kijelölése után az „Új bejegyzés adatai” fülön az érdemjegy felirat mellett található
nyíl
segítségével,
l, a legördülı menübıl válasszuk ki a megszerzett érdemjegyet. A mővelet végrehajtása után
adjuk meg a vizsgáztató személy nevét (kötelezıen töltendı adat) a „Vizsgáztató” gomb segítségével, majd
adjuk meg a bejegyzés dátumát, és az aktuális megjegyzésünket.
megjegyzésünket. Végül kattintsunk a „Jegybeírás” gombra.
Ekkor a megjelenı felületen láthatjuk azoknak a hallgatóknak a nevét, akiknél a jegybeírása sikeresen
megtörtént. Az „OK” gombra kattintva a felület eltőnik.
Ha hibásan vittünk be egy eredményt, akkor kattintsunk
kattintsunk rá, majd nyomjuk meg a billentyőzeten a „Törlés”,
vagy „Backspace” gombot. A mővelet után a cella üres lesz. Ha az összes bevitt eredményt törölni akarjuk,
akkor vigyük az egeret a hallgatói listára, majd nyomjuk meg a bal egérgombot, és a megjelenı listából
list
válasszuk ki a „Mindent kijelöl” feliratot. Majd az „Új bejegyzés adatai” fülön az érdemjegy felirat mellett
található
nyíl segítségével, a legördülı menübıl válasszuk ki az „(eredmény törlése)” feliratot. Ekkor a
rendszer törli az összes hallgató neve
n
mellett szereplı eredményt.
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11.6. Korábbi indexsor bejegyzések fül
A fülre lépve a hallgatók korábban bevitt eredményeit tekinthetjük meg, valamint a „Szerkeszt” gombra
kattintva lehetıségünk nyílik az adatok módosítására, vagy új adatok felvitelére is.
i Az adatok megtekintése
elıtt a listából válasszuk ki azt a hallgatót, akinek a korábbi eredményeire kíváncsiak vagyunk. A „Korábbi
indexsor-bejegyzések”
bejegyzések” fülön lévı táblázatban láthatjuk az adott hallgató korábban bevitt eredményeit. A
táblázatban annyi sort látunk, ahány bejegyzés volt korábban. Ha lista valamelyik sorára kattintunk, akkor
a kiválasztott bejegyzés adatait tekinthetjük meg.

A bejegyzések adatai:
• Bejegyzés típusa: Ebben a mezıben a „Bejezés
„Beje
típusát” láthatjuk, ami lehet: Gyakorlati jegy,
Kollokvium, vagy Egyéb.
• Megajánlás típusa: Ebben a mezıben a megajánlás típusát láthatjuk, ami lehet: Megajánlott,
Megajánlott és elfogadott, Megajánlott és elutasított.
• Eredmény: Itt a korábban bevitt eredmény értékét láthatjuk.
• Oktató: Itt a kurzust tartó oktató nevét láthatjuk.
• Megjegyzés: Az adott eredmény rögzítéséhez kapcsolódó megjegyzést olvashatjuk
• Beírás dátuma: A beírás dátumát láthatjuk ebben a mezıben.
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• Bejegyzés dátuma: A bejegyzés dátumát láthatjuk ebben a mezıben.
• Részeredmény: A vizsgán
án elért pontszámot, vagy teljesített százalék értékét adhatjuk meg.
• Beíró: Itt a beíró személy nevét láthatjuk. Mivel nem minden esetben a kurzus oktatója rögzíti a
jegyeket, ezért megkülönböztetjük a beíró személyét is. A beíró személy mezıt az eredmény
rögzítése után a rendszer automatikusan kitölti.

A felületen az adatok módosítására, törlésére és az új adatok felvitelére is lehetıségünk nyílik.

Módosítás:
Elsı lépésben a táblázatból válasszuk ki a módosítandó sort, majd kattintsunk a „Szerkeszt” gombra.
Hajtsuk végre a szükséges módosításokat, majd a módosított adatok rögzítéséhez kattintsunk a
„Mentés” gombra. A „Mégsem” gombbal a mentést megelızıen érvénytelenné tudjuk tenni a
módosításokat.

Törlés:
Válasszuk ki a törlendı sort, majd kattintsunk
kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. A „Szerkeszt” gomb
megnyomása után a lista melletti „Hozzáad” és „Töröl” gombok aktívak lesznek. Ellenırizzük még
egyszer, hogy a törlendı soron állunk, majd kattintsunk a „Törlés” gombra. Ekkor a program törli a
kijelölt sort a listából.
tából. A „Mentés” gombra kattintva tudjuk a végrehajtott mőveletet rögzíteni. A
„Mégsem” gombbal a mentést megelızıen érvénytelenné tudjuk tenni a törlést.

Új bejegyzés felvitele:
Új bejegyzés felvitele esetén kattintsunk elıször a „Szerkeszt” gombra, majd
maj a bejegyzési lista
mellett aktívvá vált „Hozzáad” gombra. Ekkor a bejegyzési listában egy új üres sor fog keletkezni és
a mezık is üressé válnak. Töltsük ki a szükséges mezıket (az Oktató meghatározása kötelezı),
vigyük be a jegyet, majd kattintsunk a „Mentés”
„Mentés” gombra. Ekkor a program eltárolja a bevitt adatokat.
A „Mégsem” gombbal a mentést megelızıen érvénytelenné tudjuk tenni az újonnan bevitt adatokat.
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11.6.1.1. Vizsgához kurzus rendelés
Kiírt vizsgához itt van lehetıség kurzusok hozzárendelésére. A „Szerkeszt”
zt” gomb megnyomása után a
„Hozzárendel” gombbal táblából választhatjuk ki, hogy milyen kurzusokat szeretnénk hozzáadni. A
vizsgához elıjelentkezési és végjelentkezési feltételeket adhatunk meg a mezı melletti „Szerkeszt”
gombbal.

11.6.1.2. Vizsgajelentkeztetés és lehúzás
Itt lehet a hallgatókat a kiválasztott kurzushoz tartozó vizsgára fel, illetve lejelentkeztetni. A felületen a
„Jelentkeztet” gombra kattintva a kurzusra jelentkezett hallgatók közül válogatva van lehetıségünk a
hallgatókat jelentkeztetni. Válasszuk
asszuk ki a hallgató(ka)t, aki(ke)t a vizsgára akarunk jelentkeztetni, majd az
„OK” gombra kattintva a vizsgajelentkezés megtörténik. A képernyı felsı részén található listában
jelennek meg a vizsgára jelentkezett hallgatók. Lehetıség van a jelentkezett hallgatók
ha
lejelentkeztetésére
is. A lejelentkeztetéshez kattintsunk a „Lejelentkezés” gombra.
A felületen további két gombot találunk a jelentkeztetéssel és lejelentkezéssel kapcsolatosan. Amennyiben
a vizsgajelentkezési határidı lejárt, a „Határidıntúli jelentkeztetés” és „Határidıntúli lejelentkezés”
gombokkal van lehetıségünk a hallgatókat le és feljelentkeztetni az adott vizsgára.
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A „Terem- és idıbeosztás” fülre kattintva megtekinthetjük, hogy az adott vizsga melyik terembe és melyik
idıpontra lett beosztva.
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11.6.1.2.1. Vizsgalap nyomtatása
A felületen a „Vizsgalap” gombra kattintva tudunk vizsgalapot nyomtatni. A nyomtatáshoz a megszokott
Windows-os
os felületet használjuk.

11.6.1.3. Vizsgateremigény felvitele
Vizsgához itt adhatjuk meg teremigényeinket a „Hozzáad” gombra kattintással.
kattintással Kiválaszthatjuk a terem
tulajdonosát, az épületet, igény szerint a telephelyet, azt hogy milyen eszközöket igénylünk a vizsgához, és
esetleg ebbıl mennyit. A „Mentés” gomb megnyomása után az általunk felvitt adatok elmentıdnek.
Amennyiben
nyiben módosítani szeretnénk a már meglévı adatokon, akkor a „Szerkeszt” gombbal van erre
lehetıségünk.
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11.6.2. Gyorsított jegybeírás
Jegyek beírására a gyorsított jegybeírás menüpont alatt van lehetıségünk. A listában a kurzus hallgatói
jelennek meg.
A „Érdemjegy” oszlop alatt található legördülı menübıl válasszuk ki a megfelelı eredményt, az
a „Oktató”
gombra kattintva adjuk meg az oktató nevét, végül a „Jegybeírás” gombra kattintva rögzítsük a jegyeket.
Fontos, hogy az oktató megadása kötelezı.

11.6.3. Kurzus hallgatói
lgatói
11.6.3.1. Kurzus hallgatók megtekintése, adataik karbantartása, hallgatók
csoportos kurzushoz rendelése és levétele kurzusról
A felületen a kiválasztott kurzusra járó hallgatók névsorát tekinthetjük meg. Lehetıség van hallgató
felvitelére a „Hozzáad” gombra kattintással, illetve a hallgató lejelentkeztetésére is a kurzusról, a „Töröl”
gomb megnyomásával. A „Szerkeszt
Szerkeszt” gomb segítségével módosíthatjuk a hallgatók adatait
A „Személyes adatok” fülön lehetıség van egy-egy
egy egy hallgató adatainak módosítására, szerkesztésére
szerkeszt
a
„Szerkeszt” gombra kattintással.
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11.6.3.2. Kurzus hallgatók eredményeinek beírása (egyesével)
Az „Eredmények” fülre lépve a kurzus egy kiválasztott hallgatójához tartozó eredmény(ek) beírására van
lehetıség. A külsı „Szerkeszt” gomb megnyomásával a felület
let belsı részén található gombok aktívvá
válnak, így az adott hallgatónak jegybírásra az „Új jegy” gombbal van lehetıség. A zölddel jelölt mezık
kitöltése minden esetben kötelezı. Oktatót a „Kiválaszt” gomb segítségével adhatunk hozzá.
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11.6.3.3. Kurzus hallgatók
hallgatók címeinek, telefonszámainak stb. karbantartása
A „Címek” fül alatt lehetıség van a kiválasztott hallgató címeit, telefonszámait, e-mailcímeit,
e
honlapcímeit
módosítani, szerkeszteni, valamint új adatot is hozzáadni. Minden változtatáshoz a „Szerkeszt” gombra
kattintásra van szükség. A módosításokat a „Mentés” gombbal hagyjuk jóvá.
Ha új adatot szeretnénk felvinni, akkor a „Szerkeszt” gomb megnyomása utána a belsı „Hozzáad”
gombra kell kattintani, majd az új adatsor felvitele után a „Mentés”-sel
sel rögzíteni azt.
a
Törölni egy adott hallgató címeit, telefonszámait stb. a „Szerkeszt”,, majd az „Elvesz” gombokkal
lehetséges.
A hallgató címei esetén a „Másol” funkciógomb szolgál egy-egy
egy cím másolására.

11.6.4. Kurzus követelmény ellenırzés
istázásra a kurzus követelményt teljesítı és nem teljesítı hallgatók.
Ezen a felületen kerülnek kilistázásra
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11.6.5. Kurzusjelentkezés elfogadása vagy elutasítása
A listában a kurzusra jelentkezett hallgatók névsora jelenik meg. A tanulmányi adminisztrátornak
lehetısége van a kérelmek elbírálására az ’Elfogad’ vagy az ’Elutasít’ gombokkal. A program tárolja az
elfogadás és elutasítás idejét és a személy nevét, aki az igényt elbírálta.

11.6.6. Kurzusváltoztatás
A rendszer lehetıvé teszi a hallgatók kurzusváltoztatását. A felület felsı részén a hallgató
hallga számára
felvehetı kurzusok
urzusok listája jelenik meg. A felület alsó részén a „Hallgatók” mezıben azon kurzus hallgatói
jelennek meg, melyet a „Tárgy kurzusai” felületen kijelöltünk. Az alsó felületrészen kijelöljük azokat a
hallgatókat, akiket más kurzusra szeretnénk
szeretnénk helyezni, a felsı listában pedig azt a kurzust, ahova át
szeretnénk a kijelölt hallgatókat tenni. A „Kurzusváltoztatás” gombra kattintva a hallgatók
hallgató átkerülnek a
fenti listában kiválasztott kurzusra.
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11.6.7. Évközi feladatok
Ezen a felületen nyílik lehetıség a rendszerbe felvitt évközi feladatok kezelésére, illetve azok kiírására. Itt
lehet a kiválasztott
ott kurzushoz tartozó évközi feladatokat kiírni a rendszerben.
Új feladat
at hozzáadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg a feladat nevét, típusát,
típu
határidejét
stb. A zölddel jelölt mezık kitöltése kötelezı. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
rend
elmenti a felvitt
adatokat A félévközi feladat típus meghatározza az értékelést, az értékelés pedig a hozzátartozó eredményt.
A felvitt évközi feladatot a „Szerkeszt” gomb segítségével módosítani lehet.
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11.6.8. Kurzus preferenciák
Órarendtervezés szempontjából megadható preferenciák.

11.6.8.1. Párhuzamosan tartható kurzusok
A felületen a párhuzamosan tartható kurzusok listáját lehet definiálni. A „Hozzáad
Hozzáad” gomb segítségével
adhatjuk meg, hogy a kiválasztott kurzus mellett melyek azok a kurzusok, amik párhuzamosan tarthatóak.
A „Töröl” gombbal a már hozzáadott kurzusok törölhetıek.

11.6.8.2. Órarendi teremigény felvitele
A felületen határozhatjuk meg a kiválasztott kurzus
kurzus teremigénylési adatait, amit a késıbbiekben az
órarendszerkesztı használ fel. A „Hozzáad” gomb megnyomásával lehet új teremigényt felvinni a
rendszerbe. Az adatok megadása után pedig a „Mentés” gombra kattintva a rendszer elmenti az órarendi
teremigényt.
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11.6.8.2.1. Órarendi teremigény adatainak megadása
Ha a „Teremigénylési adatok” fül felsı részén található „Teremtulajdonos”-t,
„Teremtulajdonos”
„Épület”-et vagy
„Telephely”-et
et a kis jelölınégyzetben kipipáljuk, majd megnyomjuk a „Tulajdonos kiválasztása”,
„Épület kiválasztása”, „Telephely kiválasztása” gombot akkor a szőkebb listából van
v módunk termet
választani az „OK” gomb megnyomásával.
A terem mérete alapján is lehet tovább szőkíteni a keresést. („Min.
(„Min. férıhely”, „Max.
„
férıhely”
kipipálásával.)
Az „Eszközök” rublika kipipálásával
sával majd az „Eszköz hozzáadása” gombra kattintva lehetıségünk van
teremigényhez eszközöket is rendelni. Az „Eszköz törlése” gomb megnyomásával törölni tudjuk azokat.
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11.6.8.2.2. Órarendi teremigényhez termek, illetve teremcsoportok megadása
A „Termek és teremcsoportok”
portok” fülre kattintva az igényléshez a termeket, illetve teremcsoportokat tudjuk
rendelni. Az adott jelölınégyzetet megjelölve aktívvá válik a kipipált funkcióhoz tartozó „... hozzáadása”
gomb, melyre kattintással listából kiválaszthatóak az igényelni kívánt
kívánt termek, illetve teremcsoportok.
Kiválasztás után „OK” gombra kattintunk.

11.6.8.3. Engedélyezett idıpontok
A felületen tudjuk megadni, hogy az adott kurzushoz milyen preferenciákat szeretnénk rendelni.
Megadhatjuk
egadhatjuk a kurzus prioritását, a napot, idıintervallumot
idıintervallumot és érvényességet. Kattintsunk a „Hozzáad”
gombra, adjuk meg az adatokat és kattintsunk a „Mentés” gombra.
Már meglévı adatok
ok módosításához kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, végezzük el a kívánt módosítást és
kattintsunk a „Mentés” gombra.
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11.6.8.4. Tiltottt idıpontok
A felületen tekinthetjük meg a kurzushoz felvitt tiltott idıpontokat, azok prioritását és idı intervallumát.
Kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg a tiltással kapcsolatos adatokat, és elmentéshez kattintsunk a
„Mentés” gombra.
Már meglévıı adatok módosításához kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, végezzük el a kívánt módosítást és
kattintsunk a „Mentés” gombra.
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11.6.8.5. Preferált termek
A felületen tekinthetjük meg a kurzus-terempreferenciákat,
kurzus terempreferenciákat, a preferencia prioritását és érvényességét.
Kattintsunk a „Hozzáad” gombra és adjuk meg a preferált termet, annak prioritását és érvényességét. A
„Mentés” gombra kattintással rögzítésre kerülnek az adatok.
A „Szerkeszt” funkciógomb segítségével a felvitt terempreferenciák módosítására van lehetıség.

11.6.8.6. Preferált
ferált teremcsoportok
A menüpontra lépve tekinthetjük meg a kurzushoz tartozó teremcsoport preferenciákat. Új csoportpreferencia megadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, válasszuk ki a megfelelı teremcsoportot. A
„Mentés” gombbal tároljuk a bevitt teremcsoport
ter
preferenciát. A „Szerkeszt” gombbal módosításra van
lehetıség.
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11.6.8.7. Preferált teremeszközök
A felületen a kurzushoz rendelt teremeszközök preferencialistáját tekinthetjük meg és szerkeszthetjük. Új
preferencia
ncia megadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, válasszuk ki a preferált eszköz(öke)t, majd a
„Szerkeszt” gomb használatával adjuk meg a darabszámot, prioritást és érvényességet. Végül a „Mentés”
gombbal rögzítsük a felvitt teremeszköz preferenciákat.

11.7. Kurzusok órarendi információja
ten információt kaphatunk a kiválasztott tárgy kurzusának órarendi adatairól. Arról, hogy az adott
A felületen
kurzus milyen idıpontokon kerül megtartásra, melyik teremben, ki az oktatója és melyik órarendhez
tartozik. A felületen szereplı adatok megtekinthetıek, de nem
nem módosíthatóak.
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11.8. Kurzushoz vizsga rendelés
A felületen a kiválasztott tárgy bármelyik kurzusához (valamennyi félév kurzusa megjelenik a felsı
listában) rendelhetünk a rendszerbe már felvitt vizsgákat. Kattintsunk a „Szerkeszt”, majd a
„Hozzárendel” gombra,
mbra, válasszuk ki a listából a vizsgát, amit a fenti listában kijelölt kurzushoz
szeretnénk rendelni, majd kattintsunk a „Mentés”-re.
re. Ezzel az összerendelés rögzül. Azon típusú vizsgák
jelennek csak meg a megjelenı táblában, amilyen a kurzusnál be van állítva.
állítva. Tehát ha például a kurzus
felületén a vizsgatípus írásbeli, akkor a „Hozzárendel” gombra feljövı listában csak írásbeli vizsgák
jelennek meg (az összes írásbeli vizsga.) Tehát a kurzusoknál nagyon fontos kitölteni a vizsgatípus mezıt,
mert ha nincs megadva,
egadva, akkor ezen a felületen a táblában nem jelenik meg egyetlen vizsga sem.
A felületen a metaszerkesztı segítségével megadhatunk különbözı vizsgajelentkezési feltételeket a mezık
melletti „Szerkeszt” gombok segítségével.

11.9. Hallgatók kurzusra jelentkeztetése
jelentke
A „Kurzusjelentkezés” felületre lehetıség van a tárgyra jelentkezett hallgatókat a tárgy kurzusaira
jelentkeztetni. A felület felsı részén a tárgyhoz tartozó valamennyi kurzus megjelenik, az alsó felületen
pedig az adott tárgy hallgatói. A „Jelentkeztet” gombra kattintva a listából kiválaszthatjuk, hogy mely
hallgatót, hallgatókat szeretnénk a fenti listában kijelölt kurzusra jelentkeztetni.

Kiadás: 2006.02.21.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 205 / 209

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZİI
ÉZİI DOKUMENTÁCIÓ

11.10. Tárgy meghirdetése félévenként
határozhatjuk meg az adott tárgy meghirdetett
A „Meghirdetet félévei” felületre lépve tekinthetjük meg és határozhatjuk
féléveit. Ahhoz, hogy a tárgy a hallgatónál is megjelenjen, mindenképpen az adott félévre meg kell hirdetni
a tárgyat, illetve tárgyakat. Új félév megadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, válasszuk ki a
megfelelı félévet,
t, végül kattintsunk az „OK” gombra. Törlésre is van lehetıség a „Töröl” gomb
segítségével, illetve módosításra a „Szerkeszt” gombra kattintással.
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11.11. Tárgyhoz tárgyvéleményezési kérdıív rendelése
Tárgyhoz tárgyvéleményezési kérdıívet ezen a felületen („Meghirdetett
( eghirdetett félévei”)
félévei” rendelhetünk.
Hozzárendeléshez elıször kattintsunk a „Szerkeszt”, majd a „Kérdıív hozzárendelése” gombra. Ezzel
egy tárgyvéleményezési kérdıív listából választva, majd az „OK” gombra kattintva a megfelelı féléven
hozzárendeljük az adott
tt kérdıívet a kiválasztott tárgyhoz. Hibás hozzárendelés esetén, kattintsunk a
„Kérdıív elvétele” gombra. A „Megjegyzés” mezıbe lehetıség van plusz információt főzni az adott
hozzárendeléshez. A megadott adatokat a „Mentés” gombra kattintva tudjuk rögzíteni.
rögzíte

11.12. Tárgy mintatanterveinek megtekintése és tárgyadatok
(csoportos) szerkesztése
A „Mintatantervek” felületen megjelennek a kiválasztott tárgyhoz tartozó mintatantervek. A kiválasztott
tárgy több mintatantervbe is tartozhat. Itt lehetséges az adott tárgy követelményeit és alapadatait az összes
hozzá tartozó mintatantervben változtatni a „Szerkeszt” gomb segítségével. Tehát lehetséges, hogy egy és
ugyanazon tárgy más és más követelményekkel és adatokkal rendelkezzen különbözı mintatantervekben.
Ha azonosak a tárgy adatai több mintatantervben is, akkor lehetséges csoportosan is szerkeszteni az
adatokat. Ezt úgy lehet megtenni, hogy a megfelelı mintatanterveket kijelöljük a „Shift” vagy a „Ctrl”
billentyők segítségével, majd megnyomjuk a „Szerkeszt” gombot és elvégezzük a szükséges
változtatásokat. A „Mentés” gombra kattintva a kijelölt mintatantervek mindegyiknél ugyanaz a változás
kerül tárolásra a tárgy adataiban.
Azok a mintatantervek jelennek meg piros színnel, amelyekhez tartozó tárgy alapadatai nem az eredetiek,
e
hanem a mintatantervben más adatokkal módosították.
A „Követelmények” fülre lépve a mintatanterv adott tárgyához elı és végleges követelmény megadása
lehetséges a „Szerkeszt”,, majd a mezı melletti „Szerkeszt” gomb megnyomása után. Ekkor megjelenik
megjeleni a
metaszerkesztı felület, amelyben függvények és meta kifejezések segítségével megadhatjuk a tárgy
felvételének feltételeit. Ez a funkció is használható csoportosan, azaz több mintatantervet kijelölve, a
kijelölt összes mintatantervben szereplı adott tárgy
tárgy követelménye is szerkeszthetı.
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11.13. Félévek
A felületre lépve tekinthetjük meg a szervezeti egységhez tartozó féléveket. Szerkesztésre, módosításra a
menüpont alatt nincs lehetıség.

11.14. Aktív tárgyak
A könnyebb tárgynyilvántartás érdekében a NEPTUN.NET rendszerben a tárgyakat félévenként lehet
meghirdetni (aktívvá tenni). Elıször lépjünk a szervezeti egységek menüpont alatt a félévek menüpontra.
Válasszuk ki a megfelelı félévet és lépjünk az aktív tárgyak menüpontra. A felületen van lehetıségünk a
tárgyakat
kat csoportosan a kiválasztott félévre aktívvá tenni. Megtekinthetjük a kiválasztott félévre
meghirdetett tárgyak listáját.
További tárgyak hozzárendeléséhez kattintsunk a „Hozzáad” gombra, a feljövı listából válasszuk ki a
félévhez rendelendı tárgyakat, majd
m
kattintsunk az „OK” gombra. A tárgyaknál mindenképpen meg kell
határozni, hogy mely félévekre aktívak, különben a tárgy(ak)
tárgy
nem fog(nak
nak) megjelenni a hallgatókhoz
rendelt mintatantervekben és kurzust sem lehet kiírni hozzájuk.
A „Szerkeszt” gomb megnyomásával
omásával lehetıség van a félévhez adott tárgyak alapadatainak módosítására.
A „Töröl” gombbal a félévhez rendelt tárgyat törölhetjük. A „Mentés” gombbal rögzíthetjük a felvitt
adatokat. A „Mégsem” gombra kattintva nem történik változás.
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11.15. Tárgy meghirdetéséhez
meghirdet
információ adása
A "Meghirdetési információ" fülön lehetıség van az adott tárgyhoz meghirdetéshez információt adni. Ezt a
„Szerkeszt” gombra kattintás után a megjegyzés mezı kitöltésével tehetjük meg, melyet a „Mentés”
gombbal rögzíthetünk.

11.16. HMI index
dex számolása
A felületen a „HMI index számolás” gombra kattintással lehetséges a hallgatók oktatói
véleményezésének, értékelésének kiszámolása. (HMI = Hallgatói minısítési index)
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