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1. Záróvizsga modul felépítése
A hallgatók záróvizsgával kapcsolatos adatainak rögzítése, kezelése a Záróvizsgáztatás modulban történik.
Intézményenként a modul alkalmazása eltérő lehet attól függően, hogy
 az intézmény meghirdet előzetes és/vagy végleges záróvizsga jelentkezési időszakot,


a hallgatók Záróvizsga időszakra jelentkeznek, majd az intézmény osztja be a hallgatókat vizsgára
és bizottságokba,



a hallgatók Záróvizsga időszakra jelentkeznek és egy, vagy több előre meghirdetett vizsgára is
jelentkeznek,
A fenti lehetőségek kiegészíthetőek azzal, hogy jelentkezéskor, vagy jelentkeztetéskor az
intézmény kezeli (hallgató záróvizsga időszak jelentkezéséhez rendeli) a záróvizsga elemeket,
tételeket.



a hallgatók Záróvizsga időszakra jelentkeznek és egy vagy több tárgyra és/vagy vizsgára
jelentkeznek.

Záróvizsgáztatás/Hallgatók menüpont
A modul részei:
1. Hallgatók adatainak ellenőrzése, záróvizsga feltételek teljesítésének vizsgálata
2. Záróvizsga jelentkezési időszakok kezelése
3. Záróvizsga időszakhoz vizsgák meghirdetése
4. Záróvizsga időszakhoz tárgyak meghirdetése
5. Záróvizsga időszak vizsgáihoz tárgyak meghirdetése
6. Bizottságok adminisztrálása
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2. Hallgatói adatok ellenőrzése
2.1. Hallgatói adatok
A „Záróvizsgáztatás (40600)/Hallgatók (40650)” menüpontban az alábbi tabulátor füleken jelennek meg az
adatok:
 „Hallgatói alapadatok” – a felületen a hallgató személyes adatai jelennek meg. A felület megegyezik
a „Hallgatók (5400)” menüpont, Személyes adatok tabulátor fül alatt található felülettel. A felületen
az adatok nem módosíthatóak.
 „Képzés alapadatok” –a hallgató képzés adatlapja, a „Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000)”
menüponttal egyezik meg, a hallgató képzésével kapcsolatos adatok jelennek meg. A felületen a
Jogviszony vége és a jogviszony megszűnés oka és a Státusz adat módosítható.
 „Kiegészítő Képzés adatok és Felvételi és extra adatok” tabulátor fül– a felületeken az adatok nem
módosíthatóak.
 „Modulok” adatai tabulátor fülön a „Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)” „Modulok adatai”
tabulátor fülön is található adatok jelennek meg. A felületen a hallgató szak és szakirányával
kapcsolatos adatok rögzíthetőek és módosíthatóak.
 „Doktori adatok és Oklevél” tabulátor fül - a felületek megegyeznek a „Hallgatók(5400)/Hallgató
képzései(6000)” menüpontban található Doktori adatok és Oklevél tabulátor fülön található
adatokkal. A felületen az adatok rögzíthetőek és módosíthatóak.
 „Időszak, Vizsgák, Tárgyak” tabulátor fülön látható, hogy a hallgató melyik záróvizsga időszak,
melyik záróvizsgájára és melyik tárgyra jelentkezett.(Az adatok megtekintésekor fontos, hogy előbb
az Időszak tab fülön az időszak kerüljön kiválasztásra, majd ezután lépjünk a „Vizsgák” tab fülre és
így az adott időszakhoz tartozó vizsga, majd a tárgyak tab fülön a tárgy jelenik meg.)
 „Záróvizsga részeredmények és Oklevél eredmények” tab fülön pedig a záróvizsga és oklevél
részeredmények rögzíthetőek.

2.2. Szűrési lehetőségek jelölőnégyzetek segítségével
A „Záróvizsgáztatás(40600)/Hallgatók(40650)” menüpontban a programban szereplő hallgatók közül azok
a hallgatók jelennek meg a felületen, akiknél az „Oklevél sorszám”, „Oklevél ideje”, „Oklevél eredménye”
mezők nincsenek kitöltve, vagy a „Hallgató képzésénél” a Státusz1 mezőben következő státuszok
szerepelnek: Záróvizsgát tett nyelvvizsga hiányzik, vagy Törölt, vagy Elbocsátott.
A Törölt, vagy Elbocsátott státusszal rendelkező hallgatók azért kerültek be a szűrésbe, mert lehetséges, hogy
az intézmény korábban nem rögzítette a programban a záróvizsga adatokat. A menüponton az archivált
hallgatók nem jelennek meg.
Az említett alap szűrési feltételt a felületen található jelölőnégyzetek segítségével tovább szűkíthetjük.
A jelölőnégyzetek együttes alkalmazása esetén a jelölőnégyzet által adott halmazok között ÉS kapcsolat van.

a)
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„Záróvizsgázhatnak” jelölőnégyzet értéke igaz: azok a hallgatók jelennek meg, akiknek a Képzés adatlapján
bejelölésre került a „Záróvizsgázhat” jelölőnégyzet.

Záróvizsgázhat jelölőnégyzet
b)

Ha a „Záróvizsgázhatnak” és az „Utolsó félévesek” jelölőnégyzet is bepipálásra kerül, akkor azok a
hallgatók jelennek meg, akiknek a Képzés adatlapján az „Utolsó félév” és a „Záróvizsgázhat” jelölőnégyzet
értéke igaz.

Kiadás: 2016.03.10.

Verzió: 2.6

Oldalszám: 12 / 146

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ZÁRÓVIZSGÁZTATÁS

Utolsó félév és Záróvizsgázhat jelölőnégyzet igaz értéke
c)

„Már jelentkeztek” jelölőnégyzet igaz értéke esetén azok a hallgatók jelennek meg, akik már jelentkeztek,
vagy ügyintéző jelentkeztette őket záróvizsgára.
Ezeknek a hallgatóknak a jelentkezéseit a „Hallgatók(40650)/Hallgatói jelentkezések (41000)”
menüpontban tekinthetjük meg.
d)

„Már jelentkeztek” és „Utolsó félévesek” jelölőnégyzet igaz értéke esetén azok a hallgatói rekordok
láthatóak, akik már valamikor jelentkeztek egy bármilyen korábbi időszakban záróvizsgára és az „Utolsó
félév” jelölőnégyzet értéke igaz.
e)

„Záróvizsgáztak” jelölőnégyzet igaz értéke esetén azok a hallgatók jelennek meg, akiknél a
„Hallgató(5400)/Hallgató képzései (6000)” menüpontban az „Oklevél adatok” tab fülön és/vagy a
„Modulok adatai” tabulátor fülön a Záróvizsga dátuma nem üres, és már jelentkeztek záróvizsgára.
f)
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„Záróvizsgázók” jelölőnégyzet igaz értéke esetén, azok a hallgatók jelennek meg, akiknek a
„Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000)” menüpontban az „Oklevél adatok” tabulátor fülön és/vagy a
„Modulok” adatai tabulátor fülön a záróvizsga dátuma üres és már jelentkeztek záróvizsgára.
g)

„Záróvizsgázhatnak” és „Záróvizsgázók” jelölőnégyzet együttes megjelölése esetén azok a hallgatók
kerülnek be a szűrésbe, akiknél a Képzés adatlapon a „Záróvizsgázhat „jelölőnégyzet értéke igaz, valamint
a „Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000)” menüpontban a képzéseiknél az „Oklevél adatok” tabulátor
fülön és/vagy a Modulok adatai tabulátor fülön a záróvizsga dátuma üres és már jelentkeztek záróvizsgára.
Ezek azok a hallgatók, akiket záróvizsgára be lehet osztani.

h)

A „Záróvizsgázhatnak”, az „Utolsó félévesek” és a „Záróvizsgázók” bejelölése esetén azok a hallgatók
jelennek meg, akiknél „Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000)” menüpontban a „Záróvizsgázhat”
jelölőnégyzet értéke igaz, az „Utolsó féléves” jelölőnégyzet értéke igaz, valamint a „Hallgató/Hallgató
képzéseinél” az „Oklevél adatok” tabulátor fülön és/vagy a „Modulok adatai” tabulátor fülön a záróvizsga
dátuma üres és már jelentkeztek záróvizsgára.
i)

Szakos adatok jelölőnégyzet bepipálásával hallgatók szakos sorai kerülnek megjelenítésre.

2.3. Féléves indexsor bejegyzések
„Záróvizsgáztatás(40600)/Hallgatók(40650)/Féléves indexsor bejegyzések(40750)” menüpontban a korábbi
felületen kiválasztott hallgató indexsor bejegyzéseit tekinthetjük meg és ellenőrizhetjük.
A „Hallgatók képzései(60000)/Féléves indexsor bejegyzések(6600)” menüponttól eltérően azonban ezen a
felületen nem szerepel a „Csak aktuális féléves indexsorok”jelölőnégyzet, mert itt nem a „Féléves adatok” a
felettes menüpont, így a hallgató összes indexsora megjelenítésre kerül. A féléves oszlop használatával
szűkíthetőek félévre az adatok.
A felületen átlagszámolásra, adatok módosítására nincs lehetőség.
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2.4. Előrehaladás vizsgálat
A „Záróvizsgáztatás(40600)/Hallgatók(40650)Előrehaladás vizsgálat(40850)” felület megegyezik a
„Hallgatók(5400) /Hallgató képzései(6000)/Előrehaladás vizsgálat(35550)” menüpont működésével.

Előrehaladás vizsgálat
A képernyő felső részében a hallgató képzése során hozzárendelt összes mintatantervet láthatjuk. A
mintatantervet, vagy mintatanterveket kijelölve a „Részletek frissítése” gomb megnyomásának hatására a
képernyő középső és alsó részén található listát frissíthetjük.
Amennyiben másik mintatantervre szeretnénk vizsgálni, mindenképpen nyomjuk meg a „Részletek
frissítése” gombot, mert a listák csak akkor fognak frissülni!
A középső részben a hallgató kijelölt mintatantervének, vagy mintatanterveinek sorait látjuk. A sorokat
különböző színekkel jelöli a program a következők szerint:
zöld szín: a hallgató felvette és teljesítette a tárgyat
fekete szín: a hallgató felvette, de nem teljesítette a tárgyat
kék szín: a hallgató nem vette fel a tárgyat
barna szín: ekvivalens tárgy, teljesített
Összefoglaló sorokkal, hierarchikus elrendezésben találjuk meg a mintatantervben szereplő tárgycsoportokat
és azok a tárgyait. Az összefoglaló tárgycsoport sor mindig kék színű, ki kell nyitni a + jellel, ha a benne
lévő tárgyak teljesítettségét szeretnénk megnézni.
A középső rész adatai két helyről, a mintatantervből illetve az indexsorból származnak. A felvétel típus a
mintatanterv pillanatnyi állapotának megfelelő. Ha a sorhoz tartozik indexsor bejegyzés, akkor a bejegyzések
közül mindig a teljesítettséget meghatározó, időben utolsó bejegyzés jelenik meg a felületen. A felületen
soronként az akkreditáció állapota is megjelölésre került.
A képernyő alsó harmadában található lista a kiválasztott mintatanterv(ek)hez képest a hallgató azon
indexsorait tartalmazza, amelyek nem szerepelnek a kiválasztott mintatanterv(ek)ben. Itt is zöld színnel
jelöli a program a teljesített indexsorokat, és fekete színnel, amelyeket felvett a hallgató, de nem teljesített.
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Az adatok között keresési és szűrési lehetőség is van, illetve a sorokról listát nyomtathatunk. Amennyiben
változtatunk a mintatanterv kijelölésen, és csak a középső vagy alsó részen keresünk, az a lista, ahol nem
kerestünk, üres lesz. Ilyenkor vagy nyomjuk meg a „Részletek frissítése” gombot, vagy a keresést a másik
listánál is.
A képernyő alsó részén találunk egy táblázatot. A táblázatban a kiválasztott mintatanterv(ek)nek megfelelően
a program összeszámolja a teljesített tárgyak darabszámát, illetve kreditösszegét a felvétel típusnak
megfelelően. A kötelező és kötelezően választott felvételtípusú tárgyak a mintatantervben meghatározott
felvételtípusnak megfelelően számolódnak (középső lista). A kiválasztott mintatanterv(ek)ben nem szereplő
további indexsorokat (alsó táblázat) a program minden esetben szabadon választható tárgyként számolja el.
Keresés beállítása esetén a lenti számolt eredmény csak a keresési feltételnek megfelelő sorokat veszi
figyelembe!

2.5. Mérföldkő ellenőrzés
A hallgató eredményeit ellenőrizhetjük a mérföldkövek segítségével. A mérföldköveket az egyes szakok alatt
mintatantervekhez állíthatjuk be. A mérföldköveket meta feltételekből állíthatjuk össze. Használhatunk akár
egymás mellett, illetve vagylagosan különböző feltételeket. Összeállíthatunk mérföldkövet egyszerű Tárgy
teljesítve vagy Tárgyeredmény függvényekből, de vizsgálhatunk elvégzett tárgyakra vagy megszerzett
kreditekre a MintaTantervEredmenyek vagy Félév függvény segítségével is. A MintaTantervEredmenyek
függvény esetében akár felvétel típusonként (kötelező, kötelezően válaszható, szabadon választható stb.)
tudunk vizsgálni a mintatanterv tárgyai közötti teljesítésre vagy kredit eredményre. Ezen a felületen használt
függvények még a TargycsoportFelvettTargyakSzama függvény különböző változatai.
A beállítás helyéről és módjáról az Oktatásszervezés dokumentációban található leírás. pl. néhány függvény,
amely használható a mérföldkő ellenőrzéshez.
További függvények a Neptun.Net metanyelv dokumentációban találhatóak.
Első példa:
Az első a jelenleg rendelkezésre álló mintatanterv függvény, amely arra vizsgál, hogy adott felvétel típussal
a hallgatónak a mintatantervében (mintatanterveiben) szereplő tárgyak közül mit kellett teljesítenie. A
vizsgálat történhet számosságra, kreditértékre, stb.
paraméter: mintatanterv kódja, kötelező paraméter
paraméter: követelménytípus (vizsga, szigorlat, stb. Általános érték: JEGY). Amennyiben azt szeretnénk
meghatározni, hogy teljesített tárgyakra vonatkozzon, akkor függvényként adjuk meg, különben visszaadja
az elégteleneket is ("JEGY>=2")
paraméter: ciklusok felsorolása, ezekre a ciklusokra vonatkozik a kiértékelés. A félév lehet a hallgató első x
db féléve, vagy abszolút félév. Kötelező paraméter.
paraméter: ciklustípus. Lehet aktív vagy abszolút félév. A két szó egyike kötelezően megadandó paraméter.
paraméter: tárgyfelvétel típusa. Értéke lehet pl. kötelező, kötelezően választott, szabadon választott, stb. Ha
nincs kitöltve, akkor minden felvétel típust visszaad a függvény.
Példa:
Átlag( Legjobb ( 5 , MintaTantervEredmenyek("mintatantervkod", "JEGY>=2", "1,2,3,4", "Abszolut",
"Szabadon valaszthato"))) >= 2.5
A példa jelentése: a mintatanterv kód nevű mintatantervben, a hallgató első 4 félévében (amelybe beleszámít
az passzív félév is), az elégtelentől eltérő (teljesített), szabadon választhatóként felvett tárgyai közül a legjobb
5 átlaga eléri a 2,5-öt.
Példa 2.
KreditOsszeg(MintaTantervEredmenyek("11", "JEGY>=2", "1,2,3,4", "Abszolut", "Kötelező")) >= 60 ÉS
KreditOsszeg(MintaTantervEredmenyek("11",
"JEGY>=2",
"1,2,3,4",
"Abszolut",
"Szabadon
Választható")) >= 10 ÉS KreditOsszeg(MintaTantervEredmenyek("11", "JEGY>=2", "1,2,3,4", "Abszolut",
"Kötelezően Választott")) >= 10
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A példa jelentése: A 11 kódú mintatanterv tárgyai közül a kötelezően választott felvétel típussal, az első 4
félévben a hallgató teljesített minimum 60, a szabadon választhatóak közül minimum 10 és a kötelezően
választott közül 10 kreditet.
A visszatérési érték, hogy teljesült-e a függvény, és azon tárgyak felsorolása, melyek alapján a feltétel
teljesült (vagy teljesült volna). Tehát hamis kiértékelés esetén is azok a tárgyak kerülnek felsorolásra,
amelyeket a hallgató teljesített.
További lehetséges értékek
Minimum: legrosszabb jegy
Maximum: legjobb jegy
Atlag: Szumma (Érdemjegy) / Darabszám
Osszeg: Szumma (Érdemjegy)
SulyozottAtlag : Szumma (Kredit * Érdemjegy) / Szumma (Kredit)
SulyozottOsszeg: Szumma (Kredit * Érdemjegy)
Szamossag (# operator) : halmaz szamossaga (vagyis hány db, a feltételeknek megfelelő tárgy)
Második példa:
{/c"Több kötelező kreditje van, mint 134?"c/KreditÖsszeg(MintaTantervEredmenyek("KEN1999", "JEGY
< 2","1,2,3,4,5,6,7,8", "Abszolut", "Kötelező")) >= 131 }
ÉS
{/c"Analízis"c/ TárgyTeljesítve("AN-0-0001T")}
ÉS
{/c "Bevezetés a pénzügytanba"c/ TárgyTeljesítve("AN-0-0017T")}
ÉS
{/c "Értékesítési technika"c/ TárgyTeljesítve("AN-0-0030T")}
ÉS
{/c"Európa tanulmányok"c/ TárgyTeljesítve("AN-0-0022T")}
ÉS
{/c"Humánmenedzsment" c/TárgyTeljesítve("AN-0-0020T")}
ÉS
{/c"Jogi ismeretek I"c/TárgyTeljesítve("AN-0-0007T") }
ÉS
{/c"Jogi ismeretek II"c/TárgyTeljesítve("AN-0-0013T")}
ÉS
{/c"Kommunikációs technikák"c/TárgyTeljesítve("AN-0-0008T") }
A mérföldkő ellenőrzés során a beállított feltételek ellenőrzése a „Kiértékelés” gombbal történik.
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Mérföldkő ellenőrzés - nem teljesül a feltétel
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Mérföldkő ellenőrzés - feltétel teljesül
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2.6. Szakdolgozatok
„Szakdolgozatok (44100)” menüpontban megtekinthetőek és módosíthatóak a hallgató szakdolgozatára
vonatkozó adatok.

Szakdolgozatok
„Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)/Jelentkezett hallgatók(41050)” menüpont
alatt is szerepel a „Szakdolgozatok(58500”)menüpont. A menüpontok felülete teljesen megegyezik. A
menüpont az adatok könnyebb kezelhetősége miatt található a Jelentkezett hallgatók menüpont alatt
is.
A hallgatói szakdolgozat adatok kezelésére szolgálnak még a következő menüpontok: "Hallgató
szakdolgozatai (81400, 81150, 81250, 81800, 81350, 81400, 81450, 81500, 81550, 81600, 81650, 81700,
81800)".

2.7. Hallgatói jelentkezések, hallgató jelentkeztetése ügyintéző által
„Záróvizsgáztatás(40600)/Hallgatók(40650)/Hallgatói jelentkezések(41000)” menüpontban a kiválasztott
hallgató záróvizsga jelentkezéseit láthatjuk.
A menüpontban három tabulátor fül jelenik meg.
1. Időszak,
2. Vizsgák,
3. Tárgyak
4. Záróvizsga elemek, tételek eredményei
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„Időszak” tabulátor fül felületén a Modul mezőben láthatjuk, hogy a hallgató mely képzésről vagy szakról
jelentkezett az adott időszakra. A mező a jelentkezéskor vagy a jelentkeztetéskor automatikusan kitöltésre
kerül, a felületről nem módosítható az adat.
„Végeredmény és Végeredmény számmal” mezőben a záróvizsga időszak végeredménye kerül kitöltésre.

Hallgatói jelentkezések – Időszakra

A "Hozzáad" gombra kattintva megjelennek azok a záróvizsga jelentkezési időszakok, melyekhez a hallgató
képzése, szakja, vagy szakiránya hozzárendelésre került, vagy az időszaknál nem szerepel egyáltalán modul
hozzárendelés. Az időszak kiválasztása után a következő ablakban a hallgató képzése, szakja, ill. szakiránya
jelenik meg, így a megfelelő modul kiválasztása után már szakról vagy szakirányról is lehet a hallgatót
jelentkeztetni.
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A képzés /szak/szakirány kiválasztása
A „Vizsgák” tabulátor fül felületen a hallgató vizsgajelentkezéseit láthatjuk. Miután az „Időszak” tabulátor
fülön hozzáadtuk a hallgatóhoz az időszakot, azután a felületen a „Szerkeszt” gombra kattintás után a
„Jelentkeztet” gombbal a hallgatót tudjuk az előzetesen kiválasztott időszak vizsgáira jelentkeztetni.
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Hallgatók vizsga jelentkezése
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Záróvizsga időszakhoz tartozó vizsgára a hallgató jelentkeztetése, Jelentkeztet gombbal
A „Jelentkeztet” gomb alkalmazása után a megjelenő táblában azok a vizsgák közül lehet választani,
melyek a kiválasztott záróvizsga időszakhoz kiírásra kerültek.

Hallgatói tárgyjelentkezések
A „Tárgyak” tabulátor felületen látható, hogy a hallgató mely tárgyra jelentkezett. A felületen lehet a
hallgatót tárgyra jelentkeztetni a „Jelentkeztet” gombbal.
A felületen megjelenik egy „Feltétel nélküli jel.” jelölőnégyzet. Tárgyra jelentkezéskor, ha az ügyintéző
bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor a jelentkezéskor a program nem vizsgálja a megadott jelentkezési feltételt.
„Lejelentkezés” gombbal a hallgató lejelentkeztethető a tárgyról. Lejelentkezés esetén a hallgató pirossal
jelenik meg a felületen, ha a „Csak jelentkezettek” jelölőnégyzet nem kerül bejelölésre. Ekkor láthatóak
hallgató érvénytelen jelentkezései is. A lejelentkezés dátuma oszlopszerkesztéssel jeleníthető meg.
Hallgatónként is megtekinthetőek a záróvizsga jelentkezések a „Hallgatók(5400)/Hallgató képzései(6000)”
menüpontban a „Záróvizsga” tabulátor felületen. A felületen három részben látható a Záróvizsga időszak, a
Záróvizsga és Záróvizsga tárgy jelentkezések.
Záróvizsga elemek, tételek eredményei tabulátor fülön azok a záróvizsga elemek és tételek, illetve ezek
eredményei láthatóak, melyek a „Gyorsított jegybeírás (41550, 41600)” menüpontokon kerültek a
hallgató vizsga jelentkezéséhez hozzárendelésre. A tabulátor fülön az adatok csak megtekinthetőek.
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Záróvizsga jelentkezések - Hallgató felől
A hallgató záróvizsga jelentkezései a „Hallgató(5000)/ Hallgató képzései(6000)/ Záróvizsga
jelentkezések(53850)” menüpontban is megtekinthetőek. A felületen szintén lehetőség van a hallgatót
időszakra, vizsgára, tárgyra jelentkeztetni.
A "Hozzáad" gombra kattintva megjelennek azok a záróvizsga jelentkezési időszakok, melyekhez a hallgató
képzése, szakja, vagy szakiránya hozzárendelésre került, vagy az időszaknál nem szerepel egyáltalán modul
hozzárendelés. Az időszak kiválasztása után a következő ablakban a hallgató képzése, szakja, ill. szakiránya
jelenik meg, így a megfelelő modul kiválasztása után már szakról vagy szakirányról is lehet a hallgatót
jelentkeztetni.
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Záróvizsga jelentkezések megtekintése

3. Záróvizsga jelentkezés, lejelentkezés, jelentkezési időszakok
kezelése
„Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)” menüpontban az „Alapadatok” tabulátor fülön
kell megadni a záróvizsga időszakot.
Figyelem: A záróvizsga időszak egy időintervallum, amikor valójában a záróvizsga ténylegesen
megrendezésre kerül! Ez nem egyenlő a jelentkezési időszakkal!
A határidőt, hogy mely időponttól jelentkezhet a hallgató, az „1. jelentkezési időszak” és „2. jelentkezési
időszak” tabulátor fül alatt adhatjuk meg.
„Alapadatok” tabulátor fül mezői:
 Név mezőben a Záróvizsga időszak nevét adjuk meg.
 „Záróvizsga időszak kezdete”, és „Záróvizsga időszak vége” mezőkben adhatjuk meg, hogy mikortól
kezdődik és meddig tart az adott záróvizsga időszak az intézményben.
 A dátum adatok pontos kitöltése kötelező.
 Leírás mezőben rögzített információ megjelenik a hallgatói weben.
 „Szervezeti egység” mező, amennyiben kitöltésre kerül, akkor az adott jelentkezési időszak
megjelenik a „Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok (59000)” menüpontban a
kiválasztott szervezeti egység alatt. (A szervezeti egység szinten történő záróvizsga időszak
meghirdetés és kezelés a Záróvizsga időszak kezelés szervezeti egység szinten című fejezetben
olvasható.)
 „Félév” mező, az időszakhoz félév is beállítható, logika nincs a mezőn, szűréseknél és
lekérdezéseknél használható.
 "HWEB-en a záróvizsga időszakot követően is látható" elnevezéssel. A jelölőnégyzet bejelölése
esetén azok a záróvizsga jelentkezési időszakok is megjeleníthetőek a hallgatói weben az
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"Ügyintézés/Záróvizsgák" menüpontban, melyek már nem aktuálisak. A hallgatói weben is található
egy jelölőnégyzet az "Ügyintézés/Záróvizsgák" menüpontban "Lejárt időszakok is" elnevezéssel,
mellyel a lejárt záróvizsga időszak megjelenítései szabályozhatóak.

Alapadatok tabulátor fül
A menüpontban található továbbá két tabulátor fül, „1. jelentkezési időszak” és „2. jelentkezési időszak”
elnevezéssel.
A Jelentkezési időszakok nem fedhetik egymást. Amennyiben az intézmény használ előzetes és végleges
jelentkezési időszakot, akkor az 1. jelentkezési időszakban hirdethet előzetes záróvizsga jelentkezési majd a
2. jelentkezési időszakban végleges jelentkezési időszakot lehet meghirdetni.
A jelentkezési időszaknál meg kell adni a „Típust”, amely az intézmény által szabadon felvihető kódtétel
értékből választható ki. A kódtétel neve: Záróvizsga jelentkezési időszak típusa.
„Időszak kezdete” az a dátum, amely dátumtól a hallgató tud jelentkezést leadni a záróvizsgára.
Az „Időszak vége” az a mező, ameddig a hallgató tud jelentkezni a záróvizsgára.
„Jelentkezéskor ZV elemek hozzárendelése” jelölőnégyzet bejelölése esetén a hallgatói weben történő
jelentkezéskor vagy ügyintéző által történő jelentkeztetés esetén, ha vannak a hallgató moduljaihoz ( képzés,
szak, szakirány) záróvizsga elemek és tételek felrögzítve ( kötelezőek és a záróvizsga időszakban hatályosak)
akkor azok oda kerülhetnek a hallgató záróvizsga jelentkezéséhez . Erről a lehetőségről részletesen a
Záróvizsga elemek és tételek hallgató záróvizsga jelentkezéséhez kapcsolása fejezetben olvashatunk.
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„ZV elemek száma” záróvizsga jelentkezéskor a hallgatóhoz hozzárendelt záróvizsga elemek száma
határozható meg a mező segítségével. Bővebben leírást a Záróvizsga elemek és tételek hallgató záróvizsga
jelentkezéséhez kapcsolása fejezet tartalmaz.
„Jelentkezési feltétel” is megadható az időszakhoz. A Jelentkezési feltétel panel mellett található
„Szerkeszt” gombbal a programban szokásos meta szerkesztő használható. A meta szerkesztő segítségével
szabályozhatjuk, hogy mely hallgatók jelentkezhetnek az időszakra.
„Leírás” mezőben a jelentkezési időszakhoz adható meg leírás. A mező tartalma a Hallgatói weben
megjelenik.
„Vizsgajelentkezési határidő” mezőben a záróvizsga időszak vizsga és tárgyjelentkezés és lejelentkezés
határidejét szabályozhatjuk. Vagyis pl. ha a jelentkezési időszak még nem járt le, tehát a hallgatók még
tudnak fel és lejelentkezni, de a már feljelentkezett hallgatóknak csak egy megadott határidőig szeretnénk a
lejelentkezést engedélyezni, akkor be kell állítani a feltételt.
Pl. lejelentkezési feltétel megadásához:
if
(JelentkezesTipus = "Lejelentkezés")
then
return
JelentkezesiHatarido("MUNKANAP", 4);
else
return
JelentkezesiHatarido("MUNKANAP", 2,9);
end;
Figyelem: A Jelentkezési feltétel a kliens programban ügyintéző által figyelmen kívül hagyható. A
„Vizsgák(41100)/Hallgatói jelentkezések(41250)” és a „Vizsgák(42250)/Hallgatói jelentkezések(42300)”
menüpontokban található a „Feltétel nélküli jelentkezés” jelölőnégyzet, amellyel ha szükséges, akkor az
ügyintéző feltétel ellenőrzés nélkül is jelentkeztetheti a hallgatót.
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Záróvizsga jelentkezési időszak
Amennyiben a "Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)" és a "Szervezeti
egységek(28000)/Záróvizsgáztatás(58550)/Jelentkezési időszakok(59000)" menüpontban bejelölésre kerül
az „Archivált” jelölőnégyzet, akkor a hallgatói weben az archivált időszak már nem kerül megjelenítésre.

3.1. Záróvizsga jelentkezési időszak másolása
„Jelentkezési időszakok (40700)” menüponton található a „Másolás” gomb. A gombra kattintáskor
másolható a záróvizsga időszak.
A művelet során másolásra kerülnek a kiválasztott időszak következő adatai:
„Alapadatok” tab fülön:
Időszak neve, a Záróvizsga időszak kezdete, vége, Szervezeti egység, Leírás mező.
„1. jelentkezési időszak” tab fülön és a „2. jelentkezési időszak” tab fülön:
Típus, időszak kezdete, időszak vége, jelölőnégyzetek („Tárgyjelentkezés”, „Vizsgajelentkezés”, „Csak
hozzárendeltek”, „Jelentkezés a hallgatói webről”, „Időszak lejelentkezés”, „Tárgylejelentkezés”,
„Vizsgalejelentkezés”) Jelentkezési feltétel, leírás mező, Vizsgajelentkezési határidő.
„Modulok adatai” tab fülön: a hozzárendelt képzések és szakok kerülnek másolásra, valamint a hozzájuk
megadott előfeltétel.
Nem kerül másolásra az időszakhoz hozzárendelt kérvény.
A „Másolás” gombra kattintáskor a megjelenő ablakban meg kell adni az új időszak kezdő dátumát.
A másoláskor a program elkészíti az új időszakot, amely az eredeti időszakban megadott időintervallumot
tartalmazza, mind a záróvizsga időszakoknál mind pedig a jelentkezési időszakoknál.
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Pl. ha az eredeti záróvizsga időszak 2011.11.10 - 2011.11.20-ig tart, a hozzá tartozó 1.jelentkezési időszak
2011.04.04 - 2011.04.06-ig, és a másolás során a megjelenő ablakban megadjuk, hogy az új időszak kezdete
2011.11.11., akkor az új másolt záróvizsga időszaknál a kezdő dátum 2011.11.11. lesz, a végdátum pedig
2011.11.21. Igaz ez a hozzá tartozó 1.jelentkezési időszakra is, ebben az esetben a jelentkezési időszak
kezdete 2011.04.05. lesz, a vége pedig 2011.04.07.
A másolt időszak neve mellett (M) jel jelenik meg.

Időszak másolása

3.2. Záróvizsga jelentkezési időszakhoz képzés/ szak
hozzárendelése
A jelentkezési időszakok menüpontban található a „Modulok adatai” tabulátor fül is.
Amennyiben az időszakot adott képzés hallgatóinak szeretnénk elérhetővé tenni, akkor az adott képzést kell
a felületen hozzárendelni az időszakhoz. A hozzárendelésnél a képzések, szakok, szakirányok közül
választhatunk.
Amennyiben hozzárendeltünk egy képzést vagy szakot, akkor már csak ennek a képzésnek, szaknak a
hallgatóinak jelenik meg az időszak a hallgatói weben.
Az időszaknál figyelni kell, hogy képzés vagy szak kerül hozzárendelésre, mert eltérő szabályok
vonatkoznak a jelentkezésre. Javasoljuk, hogy vagy csak képzés, vagy csak szak kerüljön hozzárendelésre
az időszakhoz.
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Ha csak szak/szakok tartoznak a jelentkezési időszakhoz és az időszakhoz tartozik vizsga, akkor szakonként
is csak egy vizsgára tud jelentkezni a hallgató. Amennyiben a hallgatónak több szakja van, akkor a hallgatói
weben történő jelentkezéskor minden szak (hallgató saját szakja) megjelenik számára, amely
hozzárendelésre került az időszakhoz, minden szak külön sorban. A jelentkezését szakonként tudja leadni,
de szakonként csak egy vizsgára jelentkezhet.
A hallgató jelentkezésekor a záróvizsga elemek és záróvizsga tételek hozzárendelésekor a program figyel
az időszakhoz hozzárendelt modulra és ennek alapján kapja meg jelentkezéskor a hallgató a képzés, szak,
szakirány záróvizsga elemeit, tételsorait, tételeit. Részletes leírás erről a Záróvizsga elemek és záróvizsga
tételek hallgató záróvizsga jelentkezéséhez kapcsolása fejezetben szerepel.

Jelentkezési időszakhoz képzés, szak, szakirány hozzárendelése
A képzéshez, szakhoz, szakirányhoz a jelentkezésnél is adhatunk meg jelentkezési feltételt.
Így pl. ha több szakot rendelünk az időszakhoz, akkor szakonként adhatunk meg eltérő feltételt a
jelentkezéshez. A záróvizsga időszakhoz hozzárendelt moduloknál keresési és szűrési lehetőség is található.

3.3. Záróvizsga időszaknál jelölőnégyzetek kezelése
Záróvizsga időszak meghirdethető vizsgával és /vagy tárggyal együtt, vagy önmagában.
Ha a záróvizsga vizsga és tárgy nélkül kerül meghirdetésre, akkor a hallgatók csak a záróvizsga időszakra
jelentkeznek.
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A felületeken „Időszak jelentkezés”, „Tárgyjelentkezés”, „Tárgylejelentkezés”,
„Vizsgajelentkezés”,”Vizsgalejelentkezés”, „Vizsgacsere”, „Egy időben több vizsgaidőpontra
jelentkezhet”,”Vizsgabejegyzés esetén jelentkezhet”, „ Csak hozzárendeltek”, „Jelentkezés a hallgatói
webről”, jelölő négyzetek találhatóak, mellyel Hallgatói webről történő jelentkezés szabályozható.

3.3.1. Záróvizsga időszakra jelentkezés engedélyezése

A „Jelentkezés a hallgatói webről” jelölőnégyzet megjelölése esetén a hallgatói webről is engedélyezésre
kerül a záróvizsga jelentkezés. Ha nincs bepipálva, akkor a weben nem tud a hallgató jelentkezni. A képen
látható, hogy nincs megadva sem „Tárgyjelentkezés” és „Vizsgajelentkezés”, ekkor csak a záróvizsga
időszakra jelentkezik a hallgató, nem jelenik meg számára a választó ablak, ahol vizsga, vagy tárgy közül
választhat.

3.3.2. Záróvizsga időszakra jelentkezés engedélyezése hozzárendelt
hallgatóknak

A „Csak hozzárendeltek” jelölőnégyzet bepipálása esetén csak azok a hallgatók tudnak jelentkezni, akik
előzőleg az adminisztrátor által a „Jelentkezési időszak (40700)/Hozzárendelt hallgatók(47550)”
menüpontban hozzáadásra kerültek a hallgatók listájához.
A megadott záróvizsga jelentkezési időszak tehát csak azoknak a hallgatóknak jelenik meg a hallgatói weben,
akik a hozzárendelt hallgatók listájában szerepelnek, a nem hozzárendelt hallgató nem is látja az időszakot.
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Időszakhoz hozzárendelt hallgatók
Lehetséges időszak megadása úgy is, hogy a hallgatóknak a weben nem engedélyezik a jelentkezést (nincs
bepipálva a Jelentkezés a hallgatói webről jelölőnégyzet), hanem a kliensből az ügyintéző jelentkezteti a
záróvizsga időszakra a hozzárendelt hallgatókat, azaz a „Hozzárendelt hallgatók (47550)” menüpontban
kiválasztott hallgatókat.
Ebben az esetben, ha bepipálásra kerül a „Csak hozzárendeltek” jelölőnégyzet, akkor azok a hallgatók, akiket
az ügyintéző jelentkeztetett, látni fogják, hogy melyik időszakra történt a jelentkeztetés, vagyis információt
kapnak arról, hogy mikorra vannak beosztva záróvizsgára.
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3.3.3. Záróvizsga időszakra és vizsgára jelentkezés engedélyezése

„Vizsgajelentkezés” jelölőnégyzet esetén az időszakon belül vizsgára történik a jelentkezés. A hallgatónak
a weben a jelentkezéskor vizsgát is kell választania.

3.3.4. Záróvizsga időszakra és tárgyra jelentkezés engedélyezése

Ha a „Tárgyjelentkezés” jelölőnégyzet igaz értéken áll, akkor a hallgatónak az időszakra történő
jelentkezésnél tárgyat is kell választania, ilyenkor a „Jelentkezési időszakok(40700) / Tárgyak(41200)”
menüpontban a jelentkezési időszakhoz hozzáadott tárgyak jelennek meg a hallgatónak. Ezekre a tárgyakra
tud a hallgató jelentkezni.

3.3.5. Záróvizsga időszakra, vizsgára és tárgyra jelentkezés
engedélyezése

„Tárgyjelentkezés” és „Vizsgajelentkezés” megjelölése esetén tárgyra és vizsgára egyaránt kell a
hallgatónak jelentkezni, ekkor a meghirdetett tárgyak és vizsgák közül kell választania.

Minden jelölőnégyzet megjelölése esetén pedig a hallgatói weben csak a hozzárendelt hallgatók számára
engedélyezett a jelentkezés, amelynél vizsgát és tárgyat is kell kiválasztani.
„Vizsgacsere” jelölőnégyzet használta a Vizsga csere lehetőség fejezetben található.
„Egy időben több vizsgaidőpontra jelentkezhet” jelölőnégyzet működés leírása a 3.4.1 fejezetben
olvasható.
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„Vizsgabejegyzés esetén jelentkezhet” jelölőnégyzet igaz értékre beállításával a hallgató jelentkezhet az
időszak másik vizsgaidőpontjára akkor, ha már van a vizsgán bejegyzése.

3.4. Záróvizsga lejelentkezéshez jelölőnégyzetek kezelése
A „Jelentkezési időszakok (40700”) menüpontban az „1. Jelentkezési időszak” és „2. Jelentkezési időszak”
tabulátor fülön engedélyezhető a már jelentkezett hallgatóknak az Időszakról, Tárgyról és Vizsgáról a
lejelentkezés.

A lejelentkezés jelölőnégyzetekkel szabályozható:
„Időszak lejelentkezés”, „Vizsgalejelentkezés”, „Tárgyjelentkezés”. A jelölőnégyzeteknek két állása van,
igaz és hamis. Igaz érték esetén engedélyezett a lejelentkezés. Igaz érték esetén bepipált állapotban van a
jelölőnégyzet.
A jelölőnégyzetek működése a következő:
 „Lejelentkezés időszakról” pipa bejelölésre kerül, akkor csak úgy jelentkezhet le a hallgató, ha nincs
vizsgajelentkezése, vagy tárgy/ vizsga jelentkezése. Amennyiben van vizsga vagy tárgyjelentkezése,
akkor visszajelző üzenet tájékoztatja a hallgatót, hogy miért nem jelentkezhet le az időszakról.
 „Lejelentkezés vizsgáról” jelölőnégyzet megjelölésre kerül, akkor a hallgató záróvizsga jelentkezési
időszakon belül lejelentkezhet az általa kiválasztott vizsgáról.
 „Lejelentkezés tárgyról” jelölőnégyzet megjelölésre kerül, akkor a hallgató a záróvizsga jelentkezési
időszakon belül lejelentkezhet az általa kiválasztott tárgyról. Amennyiben a tárgyhoz tartozik
vizsgajelentkezés, akkor nem tudja a tárgyat leadni, csak ha a vizsgajelentkezést is törölte.
Az időszakról való lejelentkezés engedélyezése esetén a „Lehetőségek” menüben aktív a Lejelentkezés
opció.
Amennyiben a hallgató csak vizsgáról, ill. tárgyról szeretne lejelentkezni azt a Lehetőségek/Bővebb opciónál
a „Záróvizsgák és záróvizsga tárgyak” tab fülön teheti meg a „Lejelentkezés” gombbal.
Az időszaknál az intézmény határozza meg, hogy engedélyezi vagy sem a lejelentkezéseket, illetve hogy
tárgyról, vizsgáról, vagy időszakról is engedélyezi-e a lejelentkezést.
Figyelem: A vizsgáról történő lejelentkezéskor a jelölőnégyzettel együtt alkalmazhatjuk
Vizsgajelentkezési határidő meta feltételt.
Vagyis engedélyezzük a vizsgáról történő lejelentkezést, de csak bizonyos feltételekkel.
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3.4.1. Záróvizsga időszakban a vizsga jelentkezés számának
szabályozása paraméterrel, jelölőnégyzettel
Az összes záróvizsga jelentkezési időszakokra vonatkoztatva a vizsgajelentkezések száma paraméterrel
szabályozható.
Paraméter neve: TOBBSZOROSZAROVIZSGAJELENTKEZES.
A paraméternek két értéke van, I és N. I esetén lehet több vizsgára is jelentkezni egy záróvizsga
jelentkezési időszakon belül, N esetén nem. A paraméter karosítható, de a beállítása a teljes kar összes
időszakára érvényesül.
Időszakonként a vizsgaidőpontok jelentkezések szabályozására a „Jelentkezési időszakoknál” található az
„Egy időben több vizsgaidőpontra is jelentkezhet” jelölőnégyzet, igaz érték esetén több vizsga időpont
kiválasztható a hallgatói weben történő jelentkezéskor, üres érték esetén az adott időszakban csak egy
vizsgára jelentkezhet.

Egy időszakban több vizsgaidőpontra jelentkezés engedélyezése

3.4.2. Záróvizsga jelentkezéshez meta feltétel
A záróvizsga jelentkezési feltételeknél lehet alkalmazni a szokások függvényeket, melyek a meta
szerkesztőben találhatóak.
Példák a használható függvényekre:
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 LastStudentTrainingTermData.Credit = 6;
 LastStudentTrainingTermData.Extra1 = 4.55;
 Student.Extra23 = "28"
 (
{/c "Legalább 27 kredit (0)" c/
/* Aktuális féléven a kumulált kredit */
ActualStudentTrainingTermData.SumCredit > 27 }
VAGY
{/c "Legalább 27 kredit (-1)" c/
/* Aktuális félév előtti féléven a kumulált kredit */
LastActiveStudentTrainingTermData.SumCredit > 27 }
)


{/c "TKQS-E61-11932V kódu tárgy eredménye 2008/09/1 félévben minimum 4-es." c/
TargyEredmeny("TKQS-E61-11932V", "JEGY", "2008/09/1") >= 4 }



NyelvVizsga(_, "közép", "C", _)



NyelvVizsgaSzam("afrikaans", "Felsőfokú (C1)", "Komplex (C)", _) =1



StudentTraining.Status = "Aktív"



FélévekSzáma("AKTIV") >= 10



Félév("KREDIT", "OSSZES") > 120



StudentTraining.Status="Aktív" VAGY StudentTraining.Status="Abszolvált"
VAGY StudentTraining.Status="Passzív" VAGY StudentTraining.Status="Sikertelen záróvizsga"

Ezenkívül meta függvénnyel lehet hivatkozni a „Hallgató(5400)/Hallgató képzése (6000”) menüpontban
vagy a „Hallgató(5400)/Hallgató képzése (6000)/Modulok adatai” felületen a „Záróvizsgázhat”
jelölőnégyzet értékére.
A StudentTraining.Zarovizsgazhat vagy a NEM StudentTraining.Zarovizsgazhat kifejezéssel lehet a
„Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)” menüpontban „Záróvizsgázhat” jelölőnégyzet igaz/hamis
értékére hivatkozni.
A StudentStudy.Zarovizsgazhat vagy a NEM StudentStudy.Zarovizsgazhat „Hallgató(5400)/Hallgató
képzése (6000)/Modulok adatai” tabulátor fülön „Záróvizsgázhat” jelölőnégyzet igaz/hamis értékére
hivatkozni.
Lehetőség van a hallgató szakdolgozat adataira hivatkozni, a jelentkezéshez feltételként megadni a
szakdolgozatnál található adatokat.
A szakdolgozatok gyűjteményben használható függvények:Temakor, Cim, BejelentesDatum,
VisszavonasDatum, ElfogadasDatum, BeadasDatum, ErtekelesDatum, VedesDatum, URL, Eredmeny,
EredmenySzovegesen.
Pl. szakdolgozat beadás dátumára a hivatkozás:
Amennyiben a szakdolgozatnál nincs kitöltve a „Védés dátuma” és „Eredmény mezők”, akkor is helyesen fut
le a meta feltétel. A függvény: szakdolgozat.BeadasDatum

bool feltetel := false;
foreach szakdolgozat in Szakdolgozatok do
Kiadás: 2016.03.10.

Verzió: 2.6

Oldalszám: 37 / 146

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ZÁRÓVIZSGÁZTATÁS

if (szakdolgozat.BeadasDatum > Datum(2012,1,15)) then
feltetel:= true;
else
feltetel:= false;
end;
end;
return feltetel

3.4.3. Záróvizsga lejelentkezéshez meta feltétel
A jelentkezési időszaknál megadhatjuk, hogy a vizsga vég dátuma előtt a hallgató mennyi idővel
jelentkezhet le a vizsgáról.
Pl. 4 munkanappal, 9 órával, és 2 perccel a vizsga vég dátuma előtt.
if
(JelentkezesTipus = "Lejelentkezés")
then
return
JelentkezesiHatarido("MUNKANAP", 4);
else
return
JelentkezesiHatarido("MUNKANAP", 2,9);
end;

Kiadás: 2016.03.10.

Verzió: 2.6

Oldalszám: 38 / 146

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ZÁRÓVIZSGÁZTATÁS

Vizsgajelentkezési - lejelentkezési határidőhöz feltétel megadása
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Ekkor, ha nem megfelelő az időpont, a következő üzenet jelenik meg a hallgatónak:

Vizsgajelentkezés tiltása

3.5. Záróvizsga jelentkezésnél használatos egyéb meta függvények
3.5.1.1. Záróvizsgák közötti napok figyelése
Kialakításra került a "ZarovizsgakKozottiNapok" függvény, melynek segítségével az intézmény
korlátozhatja a záróvizsgára történő jelentkezést a vizsgák közötti napok számának figyelésével. A függvény
tehát alkalmas arra, hogy segítségével meghatározható legyen azon napok száma, melynek el kell telni két
záróvizsga között. A függvény teljes alakja: ZarovizsgakKozottiNapok(Tárgy, nap (szám), típus).
Amennyiben határozunk meg konkrét tárgykódot, vagy "Subject.Code"-ot használunk a tárgy paraméter
helyén, akkor csak az adott záróvizsga tárgy vizsgáira figyel a függvény, viszont tetszőleges ("_") tárgy
paraméter esetén minden záróvizsgára lefut a függvény, függetlenül attól, hogy másik tárgyhoz tartozik. A
"nap" paraméterbe kell szám értékkel megadni azt a számot, mely a két vizsga közötti napok számát jelenti.
Ez a paraméter nap-óra-perc szinten számít. A típus paraméterben kell meghatározni, hogy minden napra
(MINDENNAP), vagy csak munkanapokra (MUNKANAP) vonatkozzon a számítás. A függvény
visszatérési értéke tehát a "nap" paraméter beállított száma lesz. A ZarovizsgakKozottiNapok az aktuális
vizsgát követő, illetve megelőző időszakra vonatkozóan egyaránt figyeli a meghatározott napon belül
szereplő vizsgákat. A függvényt az egyes záróvizsgák jelentkezési feltételeihez kell beállítani. A már ismert
módon lehetőség van a metafüggvényhez komment csatolására, hogy a hallgatók számára kiiratható legyen,
hogy milyen feltétel nem teljesül.

3.5.1.2. Záróvizsgán Nem jelent meg bejegyzés figyelése
"ZVidoszakbanNemJelentMegBejegyzesekSzama" numerikus meta függvény, melynek segítségével
vizsgálni lehet az egyes záróvizsgák "Nem jelent meg" jelölőnégyzet értékére. Ez alapján olyan hallgató
további vizsgajelentkezése korlátozható, akinek adott számú ilyen típusú záróvizsgája van az adott
záróvizsga időszakban a záróvizsga tárgyából. A függvénynél meg kell adni relációval egy értéket, akkor fog
igaz értékkel teljesülni jelentkezésnél, hogyha a visszatérési érték megfelel a beállított számnak. A függvény
az egyes záróvizsgák jelentkezési feltételeinél alkalmazhatók.

3.6. Jelentkezési időszakhoz hozzárendelt hallgatók
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A „Jelentkezési időszakok (40700)/Hozzárendelt hallgatók (47550)” felület arra szolgál, hogy egy
kiválasztott csoport hallgatóit együttesen kezeljük.
Amennyiben az 1. vagy 2. Jelentkezési időszaknál bejelöljük a „Csak hozzárendeltek” jelölőnégyzetet és
„Hallgatói webről jelentkezhet” jelölőnégyzetet, valamint a „Hozzárendelt hallgatók (47550)” menüpontban
hozzárendeljük a hallgatókat, akkor csak az ő számukra érhető el az időszak a hallgatói weben.
Azon hallgatók számára, akik nem kerültek hozzárendelésre az időszakhoz a „Hozzárendelt hallgatók
(47550)” menüpontban, nem jelenik meg az időszak. Az említett két jelölőnégyzet együtt alkalmazandó.
Az intézmény kezelheti úgy is az időszakot, hogy meghirdet egy 1. jelentkezési időszakot, amely időszakban
csak igényfelmérés történik, ahol jelentkeznek a hallgatók, majd ugyanehhez a záróvizsga időszakhoz
meghirdet egy 2. jelentkezési időszakot, amelyet már csak azoknak a hallgatóknak szeretne elérhetővé tenni,
akik az első időszakban jelezték igényüket.
Az első jelentkezési időszakban történő jelentkezéskor a jelentkezett hallgatók a „Hozzárendelt hallgatók
(47550)” menüpontban is megjelennek. Ebben az esetben a 2. jelentkezési időszak meghirdetésekor, ha
bepipálja a „Csak hozzárendeltek” jelölőnégyzetet, akkor a 2. időszakra már csak azok a hallgatók tudnak
jelentkezni, akik az első időszakra is jelentkeztek.
Figyelem: az időszakok ilyen alkalmazásakor visszamenőleg a záróvizsga időszak 1. jelentkezési
időszakánál is pipáljuk be a „Csak hozzárendeltek” jelölőnégyzetet, a program csak így tudja figyelembe
venni.

Adott jelentkezési időszakhoz hozzárendelt hallgatók
A „Hozzárendelt hallgatók(47550)” menüpontban az ügyintéző is jelentkeztetheti a Hallgatókat. A
„Hozzáad” gombbal hozzárendeli a kiválasztott hallgatókat az időszakhoz, majd a „Jelentkeztet” gombbal
közvetlenül a felületen jelentkeztetheti is.
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A „Hozzáad” gombra kattintás után a program megkérdezni, hogy csak azokból a hallgatókból kíván
választani, akiknél a „Záróvizsgázhat” jelölőnégyzet bepipálásra került, vagy nem. Ha az igen lehetőségre
kattint a felhasználó, akkor azok a hallgatók jelennek meg, akiknek a „Hallgató (5400)/Hallgató
képzése(6000)” menüpontban az „Alapadatok” tabulátor fülön, ill. szakos sorok esetén a „Modulok adatai”
tabulátor fülön a „Záróvizsgázhat” jelölőnégyzet bepipálásra került.
Amennyiben a hallgatónál bepipálásra kerül a „Záróvizsgázhat” jelölőnégyzet és kitöltésre kerül az „Oklevél
eredménye” és „Oklevél ideje” adatok, akkor a fent leírt felületen a hallgatók hozzáadásánál a hallgató képzés
sora már nem jelenik meg a hozzárendelésnél, így egy következő záróvizsga jelentkezési időszakban ezek a
hallgatók már nem jelennek meg az összerendelő táblában.
Figyelem: Amennyiben a hallgatói webről történik a jelentkezés, akkor a hallgató a jelentkezéskor a
„Hozzárendelt hallgatók (47550)”menüpontban a hozzárendelt hallgatókhoz is oda kerül. Ellenben ha a
kliensből történik a hallgató hozzárendelése a Hozzárendelt menüpontban a hozzárendelt hallgatókhoz, akkor
az nem jelent egyben jelentkeztetést is!
A felületen található a „Szakos adatok” jelölőnégyzet. Ha nincs bepipálva a jelölőnégyzet, akkor a
jelentkezett hallgató képzését láthatjuk.
Ha a „Szakos adatok” jelölőnégyzet bepipálásra kerül, akkor a hallgatók szakjai és szakirányai jelennek meg.

Szakos sorok megjelenítése
„Szakos adatok” jelölőnégyzet szűrő feltétel a „Hozzáad” gomb alkalmazásával is szinkronban van.
Vagyis ha nincs bepipálva a jelölőnégyzet és úgy alkalmazzuk, a „Hozzáad” gombot, akkor a megjelenő
táblában a hallgatók képzés sorai jelennek meg, így a képzés sorát rendeljük az időszakhoz.
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Ha bepipáljuk a „Szakos adatok” jelölőnégyzetet, akkor a megjelenő táblában a szakos és szakirányos sorok
jelennek meg, így a szakos és szakirányos sorok közül választhatunk.
Virtuális szakok nem jelennek meg.

Szakos sorok hozzáadása hallgatóhoz
A menüpontban ezen kívül ugyanazok a tabulátor fülek jelennek meg melyek a „Hallgatók (40650)”
menüpontban („Hallgatói alapadatok”, „Képzés alapadatok”, „Kiegészítő képzés adatok”, „Felvételi és
extra adatok”, „Modulok adatai”, „Doktori adatok”, „Oklevél”) kiegészülve az „Időszak”, „Vizsgák”,
„Tárgyak” tabulátor fülekkel.
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Időszak, Vizsgák, Tárgyak tabulátor fülek
„Időszak” tabulátor fülön megtekinthető, hogy a hallgató a kiválasztott záróvizsga időszakon túl még mely
záróvizsga időszakra jelentkezett. Tehát adott hallgató összes záróvizsga jelentkezése jelenik meg a felületen.
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A kiválasztott időszak után a „Vizsgák” tabulátor fül alatt az adott időszakhoz tartozó záróvizsga
jelentkezések jelennek meg.

Záróvizsga időszakban a hallgató vizsgajelentkezései
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„Tárgyak” tabulátor fül alatt a záróvizsga tárgyjelentkezések jelennek meg.

Záróvizsga időszakban a hallgató tárgyjelentkezései

3.6.1. Hallgató képzés lezárással kapcsolatos adatainak rögzítése,
módosítása
„Záróvizsgáztatás (40600)/Hozzárendelt hallgatók (47550)” és a „Jelentkezett hallgatók (41050)”
menüponton is rögzíthetőek a hallgatók záróvizsgával kapcsolatos adatai.
A gombok segítségével a két felületen közvetlenül rögzíthetőek a következő adatok: „Képzés alapadatok”
tabulátor fülön a „Képzés befejezés dátuma”, a „Képzés megszűnés indoka” és a „Képzésen a státusz
változás”.
A „Kiegészítő képzés adatok” tabon az „Utolsó mozgás dátuma”, „Típusa”, „Sikertelen befejezés mező”
és a „Megjegyzés” mező.
„Modulok” és az „Oklevél” tabfülön az „Oklevél eredménye számmal”, „Oklevél eredménye”, „Oklevél
száma” „ideje”, „Fokozat oklevél száma”, „Szakok a diplomához”, „Végezettség”, „Abszolutórium
dátuma”, „Záróvizsga dátuma”, „Sorszámok hozzárendelése”.
A fenti menüpontokon csak a felsorolt adatok módosítására van lehetőség, a hallgató személyes adatai
azonban nem módosíthatóak.

3.6.2. Hallgatók jelentkeztetése időszakhoz
„Jelentkezett hallgatók (41050, 59050) és „Hozzárendelt hallgatók (47550, 59950)” menüpontokra a
hallgatók hozzárendeléséhez többféle szűrési lehetőség található
A felületeken a "Hozzáad" gombra kattintva megjelenik egy ablak, melyben a következő négy gomb
található: „Záróvizsgázható hallgatók”, „Modul hallgatói”, „Záróvizsgázható hallgatók és modul hallgatói”,
„Minden hallgató”.
A gombok mögötti szűrések a következőek:
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„Záróvizsgázható hallgatók” gombra kattintva azok a hallgatók jelennek meg, akiknél a
„Hallgatók/Hallgató képzései (6000)” menüponton, az „Alapadatok” tabulátorfülön a „Záróvizsgázhat”
jelölőnégyzet bejelölésre került.
„Modul hallgatói” gombra kattintva azok a hallgatók láthatóak, akik a záróvizsga időszakhoz rendelt
modul (képzés, szak, szakirány) hallgatói.
„Záróvizsgázható hallgatók és modul hallgatói” gombra kattintva azokból a hallgatókból választhatunk,
akiknél a „Hallgatók/ Hallgató képzései (6000)” menüponton, az „Alapadatok” tabulátorfülön a
„Záróvizsgázhat” jelölőnégyzet bejelölésre került ÉS a záróvizsga időszakhoz rendelt modul (képzés, szak,
szakirány) hallgatói.
„Minden hallgató” gombra kattintva minden hallgató megjelenik.

4. Záróvizsga elemek és tételek rögzítése, hallgatóhoz
rendelése
Amennyiben az intézményben, karon, ill. a képzésen a záróvizsga-modell felépítése úgy néz ki, hogy az
időszakhoz tartoznak a különböző vizsgaidőpontok, és a záróvizsgán a hallgató nem konkrét tárgyakból,
hanem záróvizsga-tételsorból és hozzá tartozó tételekből „húz”, és a „kihúzott tételből” tesz záróvizsgát,
akkor lehetőség van arra, hogy a záróvizsga tételsort – továbbiakban Záróvizsga elemet, és a hozzá tartozó
záróvizsga tételsorokat, tétel címeket – előre felrögzítse az intézmény.
A záróvizsga jelentkezéskor pedig a hallgatóhoz oda kerülnek (beállítás szerint) a képzéséhez, szakjához
szakirányához tartozó záróvizsga elemek és záróvizsga tételek, majd a záróvizsgán adminisztrálható a
konkrét záróvizsga elemre, ill. záróvizsga tételre kapott eredmény. Ezekből a részeredményekből pedig a
vizsga végeredménye számítható.

4.1. Záróvizsga elemek és tételek rögzítése
Záróvizsga elem alatt hierarchikusan jelennek meg a záróvizsga tételek.
Záróvizsga elem: összefoglaló elem tartalmazza a tételsor megnevezését, típusai lehetnek: gyakorlati,
írásbeli, szóbeli, tétel.
Záróvizsga tétel: a záróvizsga elem alárendeltje, a konkrét tétel címeket, kérdéseket tartalmazza, típusa csak
tétel lehet, mely alapértelmezetten kerül beállításra.
Záróvizsga elem és a Záróvizsga tétel is több nyelven rögzíthető.
Záróvizsga elemet és záróvizsga tételt a következő menüpontokban lehet rögzíteni:




Szervezeti egységek/Képzések (200000)/ Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75450),
Szervezeti egységek/Szakok (30800)/ Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75300),
Szervezeti egységek/Szakirányok (31800) /Szakirányok/Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75350),
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Záróvizsga elem és záróvizsga tétel a Képzések(200000) Záróvizsga elem/tételsor, tétel(75450)
menüpontban
Összefoglaló menüpontok melyeken az az intézményben, ill. adott szervezeti egységhez felrögzített összes
záróvizsga elem és záróvizsga tétel kezelhető. A menüpontokon is lehet új záróvizsga elemet és tételt
rögzíteni, valamint a már felvitt adatokat módosítani, ill. másolni:



Szervezeti egységek/ Záróvizsgáztatás/ Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75150)
Záróvizsgáztatás/ Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75100)
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Záróvizsga elem és záróvizsga tétel, Záróvizsgáztatás (40600)/ Záróvizsga elem/tételsor, tétel(75450)
menüpontban
A menüpontokban az „Alapadatok” tabulátor fülön rögzíthető fel az adott modulhoz tartozó záróvizsga
elem, a „Tételek” tabulátor fülön pedig a záróvizsga elemhez tartozó tételek rögzíthetőek.
Az „Alapadatok” és a „Tételek” tabulátorfülön kötelező mezőként szerepel a „Kód”, „Név”, „Hatályosság
kezdete” mező.
A „Kódnak” egyedinek kell lennie a rendszerben!
A „Hatályosság kezdete” és a „Hatályosság vége” mezőkre logika épül a hallgató záróvizsga időszakra
történő jelentkezésénél. A záróvizsga időszakra történő jelentkezéskor vagy jelentkeztetéskor a hallgató csak
az adott képzésén, szakján, szakirányán hatályos elemeket kaphatja meg.

Kiadás: 2016.03.10.

Verzió: 2.6

Oldalszám: 49 / 146

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ZÁRÓVIZSGÁZTATÁS

Záróvizsga elem hatályossága
Mindkét tabulátor fülön kötelező mező a „Típus”, a záróvizsga elemnél kiválasztható a típus, mely lehet:
gyakorlati, írásbeli, szóbeli, védés.
A záróvizsga tételnél a „Típus” mezőben alapértelmezetten tétel kerül kitöltésre.
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Záróvizsga elemnél típus kiválasztása
Szintén mindkét felületen megtalálható a „Kötelező” jelölőnégyzet értéke, melyre logika épül a záróvizsga
időszakra történő jelentkezésnél. Záróvizsga időszakra történő jelentkezéskor vagy jelentkeztetéskor (ha a
Jelentkezéskor záróvizsga elemek hozzárendelése jelölőnégyzet bejelölésre került, lásd: Záróvizsgaelemek
és záróvizsga tételek hallgató záróvizsga jelentkezéséhez kapcsolása fejezet) csak a kötelező záróvizsga
elemek és tételek kerülnek a hallgatóhoz a záróvizsga időszakra történő jelentkezéskor vagy
jelentkeztetéskor.
Záróvizsgaelem felrögzíthető a Záróvizsgaelem/tételsor, tétel menüpontokban az „Alapadatok” tabulátor
fülön, a „Hozzáad” gombbal a megfelelő, kötelező adatok kitöltése után. Mivel a záróvizsga elem és
záróvizsga tétel között hierarchia van ezért elsőként minden esetben a záróvizsga elemet kell felrögzíteni az
alapadatot tabulátor fülön, de záróvizsgaelem és hozzá tartozó tétel egyszerre is rögzíthető.
A „Modulok” tabulátor fülön, látható, hogy az adott záróvizsga elem mely modulokhoz (képzés, szak,
szakirány) került hozzárendelésre. A felületen a felvitt záróvizsgaelem további modulokhoz is
hozzárendelhető. Amelyik modul alatt kerül rögzítésre a záróvizsga elem, ahhoz automatikusan
hozzárendelésre kerül.
Záróvizsgaelem, ill. tétel hallgatói weben történő megjelenítés szabályozására az „Alapadatok” és a
„Tételek” tabulátor fülön található a „Megjelenik a hallgatói weben" elnevezésű jelölőnégyzet. A
jelölőnégyzet az adott záróvizsgaelem/tételsor, tétel hallgatói weben való megjelenítését szabályozza. Új
elem, tétel rögzítésekor a jelölőnégyzet alapértelmezetten igaz állású lesz.
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Záróvizsga eleme modulja(i)
A „Záróvizsgaidőszakjelentkezések” tabfülön az látható, hogy a záróvizsgaelem melyik záróvizsgajelentkezési időszakban, mely hallgatókhoz került hozzárendelésre jelentkezéskor/jelentkeztetésekor. A
záróvizsga elem felrögzítésekor üres a felület amint történt záróvizsga időszak jelentkezés, akkor az adott
elem a hallgatóhoz hozzárendelésre kerül, akkor a hallgató adatai megjelennek a felületen.
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Záróvizsga elem – záróvizsga jelentkezési időszak hallgatói jelentkezés kapcsolata
„Záróvizsgajelentkezések” tabfülön az látható, hogy a felületen fent kiválasztott záróvizsgaelem-vizsgákhoz,
melyik hallgatói vizsgajelentkezéshez (Gyorsított jegybeírás felületen) került hozzárendelésre.
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Záróvizsga elem – záróvizsga vizsgajelentkezés hallgatói jelentkezés kapcsolata
A felületen látható egy „Másol” gomb is. A gombra kattintva a program rákérdez, hogy hogyan történjen a
záróvizsga elemek másolása, „Modulonként új elem” vagy „Modul hozzárendeléssel”. A megfelelő opció
kiválasztása után a modulok (képzés, szak, szakirány) jelenik meg az ablakban.
„Modulonként új elem” opció választása esetén minden kiválasztott modulhoz másolásra kerül a záróvizsga
elem, amennyi modul került kiválasztásra annyi új záróvizsga elem kerül létrehozásra a másolással. Pl. ABC
záróvizsga elem esetében másoláskor három modul kerül kiválasztásra, akkor ABC(M1), ABC(M2),
ABC(M3), elemek jönnek létre. A másolt elem mögött zárójelben (M sorsz.) látható.
Másoláskor a „Modul hozzárendeléssel” lehetőség választása esetén a záróvizsga elemhez kerül
hozzárendelésre a modul. Vagyis ABC elem másolása esetén egy ABC(M1)elem jön létre és ehhez tartoznak
a kiválasztott modulok.
Például, az. adott szakon az előző évhez képest kis mértékben változott a záróvizsga elem és tételsor, tétel
elnevezése, akkor a kijelölt elem másolásakor a Modul hozzárendeléssel opciót kell választani, a megjelenő
táblában kiválasztani a modul kódját melyen állunk, OK gomb. Így egy elem másolásra kerül és megjelenik
a modulnál. Másoláskor a záróvizsga elem és a hozzá tartozó tételsorok, tételek, teljes egészében másolásra
kerülnek.

4.2. Záróvizsga elemek és záróvizsga tételsorok rögzítése importtal
A záróvizsga elemek és záróvizsga tételek importtal is felvihetőek, az alábbi menüpontokban:




Szervezeti egységek/Képzések/Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75450),
Szervezeti egységek/Szakok/Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75300),
Szervezeti egységek/Szakirányok/Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75350).
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A felületeken két import található: Záróvizsga elem/tételsor.. és Tételek….. Ezek alapján két lépcsőben
importálhatóak a záróvizsga elemek és a hozzá tartozó záróvizsga tételek, tételsorok.

Záróvizsga elemek, záróvizsga tételek importja
"Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75150)" és
"Záróvizsgáztatás/Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75100)" felületeken is található importálási lehetőség a
záróvizsga elemek és tételek importjára. Az importok neve: "Záróvizsga/elem, tételsor.." és "Tételek..."

4.3. Záróvizsga elemek és záróvizsga-tételek hallgató záróvizsga
jelentkezéséhez kapcsolása
A hallgatóhoz a moduljain (képzés, szak, szakirány) felrögzített záróvizsga elemek és záróvizsga tételek, a
hallgató záróvizsga időszakra történő jelentkezésekor vagy jelentkeztetésekor oda kerülhetnek a hallgató
záróvizsga időszak jelentkezéséhez.
Azért, hogy a záróvizsga időszakra történő jelentkezéskor a hallgató jelentkezéséhez oda kerüljenek a
szükséges záróvizsga elemek és záróvizsga tételek a következő feltételeknek kell teljesülnie:
1. A hallgató képzéshez, szakjához, szakirányához feltöltésre kerüljenek a záróvizsga elemek és
záróvizsga tételek,
2. a záróvizsga elemeknél és záróvizsga tételnél a hatályosság kezdetének meg kell egyeznie vagy
nagyobbnak kell lennie, mint a záróvizsga időszak kezdő dátuma,
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3. a záróvizsga elemeknél és a záróvizsga tételeknél a hatályosság vége kisebb vagy üres mint a
záróvizsga időszak vég dátuma,
4. a záróvizsga elemeknél és záróvizsga tételeknél a kötelező jelölőnégyzet bejelölésre került,
5. a Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)/ menüponton, az 1 Jelentkezési időszak
tab fülön vagy 2. Jelentkezési időszak tab fülön a „Jelentkezéskor záróvizsga elemek
hozzárendelése” jelölőnégyzet bejelölésre került.

Jelentkezéskor ZV elemek hozzárendelése jelölőnégyzet
Természetesen nem kötelező képzéshez, szakhoz és szakirányhoz is felvinni záróvizsga elemeket és
záróvizsga tételeket, csak ha valóban a záróvizsgán külön szakhoz és szakirányhoz tartozó záróvizsga
elemekből, záróvizsga tételekből is vizsgázik a hallgató.
Hallgató záróvizsga időszakra történő jelentkezésekor, ha képzésről jelentkezik a hallgató, (a záróvizsga
időszakhoz képzés típusú modul került hozzárendelésre vagy nem került hozzá rendelésre modul) akkor a
(fenti feltételek figyelembe vételével) képzéshez, szakhoz, szakirányhoz hozzárendelt záróvizsga elemek és
záróvizsga tételek mindegyike a hallgató jelentkezéséhez kerül.
Amennyiben NEM képzésről jelentkezik (a záróvizsga időszakhoz szak, vagy szakirány típusú elem került
hozzárendelésre), akkor csak az adott szakhoz, vagy szakirányhoz rendelt (fenti feltételek figyelembe
vételével) záróvizsga elemek és záróvizsga tételek, kerülnek a hallgatóhoz.
A záróvizsga jelentkezéskor hallgatóhoz kerülő záróvizsga elemeket és záróvizsga tételeket a
Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)/Jelentkezett hallgatók (41050) menüpontban a
Hallgató záróvizsga elemei tabulátor fül alatt tekinthetjük meg. A felület két részre került elosztásra.
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A felület felső részén az látható, hogy mely képzésről jelentkezett a hallgató az adott záróvizsga időszakra,
a felület alsó részén pedig a felvett záróvizsga elemek, tételsorok, tételek jelennek meg.

Záróvizsga elemek és záróvizsga tételek hallgató záróvizsga jelentkezésénél
A felületen oldalt látható a „ZV elem/tételsor hozzáadás” gomb mellyel a megjelenő ablakban a hallgató
záróvizsga időszak jelentkezéséhez további záróvizsga elemek rendelhetőek. Azok a záróvizsga elemek
jelennek meg melyek a hallgató képzésén, szakján, szakirányán szerepelnek, hatályosak és kötelezőek, de a
záróvizsga jelentkezéskor nem kerültek a hallgatóhoz hozzárendelésre, mert pl. nem volt bejelölve a
Jelentkezési időszak tab fülön a Jelentkezéskor ZV elemek hozzárendelése jelölőnégyzet.
A felületen alul található a „Minden zv elem/tételsor megjelenítése” jelölőnégyzet mely első használatkor
üres állapotban van. de a felhasználó által történt beállítás profilba menti a program Amennyiben bejelölésre
kerül, akkor a hallgató képzéséhez szakjához, szakirányához tartozó minden záróvizsga elem megjelenik,
figyelmen kívül hagyva a kötelezőséget és a hatályosságot. Így pl. utólag a hallató záróvizsga jelentkezéséhez
hozzá lehet adni a nem kötelező elemek közül azt, amelyiket a hallgató választja a záróvizsgán, vagy ha
szükséges a nem hatályos elemeket is hozzá lehet rendelni a hallgató jelentkezéséhez.
A „Tétel hozzáadás” gombbal csak záróvizsga tételek rendelhetőek a hallgató záróvizsga időszak
jelentkezéséhez, ennek feltétele azonban, hogy a tétel felettes záróvizsga eleme már a hallgatóhoz
hozzárendelésre került. Csak akkor aktív a „Tétel hozzáadás” gomb, ha van hozzá tartozó záróvizsga elem
kiválasztva, ill. záróvizsga elem soron állunk, tétel soron állva minden esetben inaktív a gomb.
„Töröl” gombbal a záróvizsga elemek és tételek törölhetőek. Amennyiben egy záróvizsga elem törlésre
kerül, akkor az alatta található záróvizsga tételek is automatikusan törlésre kerülnek.
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Minden zv elem/tételsor megjelenítése
A felület közepén pedig a záróvizsga sikeressége legördülőben a záróvizsga sikeressége állítható.
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5. Záróvizsga időszakhoz tartozó vizsgák meghirdetése

Vizsgák menüpont
A „Vizsgák (41100)” menüpontban a felettes menüponton kiválasztott jelentkezési időszakhoz tartozó
vizsgák jelennek meg, ill. a felületen írható ki új vizsga.
A menüpontban az alábbi tabulátor füleken kezelhetőek az adatok:
 Alapadatok,
 Leírás,
 Bizottság,
 Tárgy,
 Hallgatói jelentkezések,
 Dokumentumok,
 Teremfoglalások.
Az „Alapadatok” felületen található a vizsga kezdő időpontja és záró időpontja. A kezdő időpont megadása
után a program a záró időponthoz +2 óra időpontot rögzít. Amennyiben ez nem megfelelő, akkor átírható.
A „Maximális létszám” mezőben adhatjuk meg, hogy mennyi hallgató jelentkezhet a vizsgára.
A „Létszám” mező számolt mező, felületről nem tölthető, a jelentkezések alapján kerül feltöltésre.
A „Vizsgatípus” kódtételes mező, melyben a vizsga típusa rögzíthető. A kódtétel neve: Záróvizsga típusa.
A kódtételnek védett értékei: Vizsga, Komplex vizsga, Komplex+védés, Szakdolgozat védés, Ismétlő
záróvizsga. A védett értékek mellé az intézmény is felvihet új értékeket. A védett értékekre egyelőre nincs
logika a programban.
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„Vizsgaazonosító” mező. A mező kitöltése kötelező, a vizsga létrehozásakor a program automatikusan kitölti
a mezőt a következő logika alapján: ZV, év, hó, nap, valamint véletlenszerű egyedi azonosító sorszám. A
mező kézzel átírható, tehát az intézmény is adhat a vizsgának azonosítót, azonban az egyediségre figyelni
kell. Egy záróvizsga azonosító csak egyszer szerepelhet a programban, a záróvizsga azonosítóra a záróvizsga
eredmény számításánál figyeli majd a program.
Jelentkezési feltételnél a programban már ismert módon a vizsgajelentkezéshez feltételt adhatunk meg a meta
szerkesztő segítségével.
Az „Alapadatok” tab fülön a „Leírás” mezőben a vizsga leírása adható meg, mely a hallgató számára nem
látható.
A „Leírás” tab fülön rögzített szöveg viszont a hallgatói weben is megjelenik. Ügyintézés/Záróvizsgák
menüpont/záróvizsga jelentkezési időszak kiválasztása/ Lehetőségeknél /Jelentkezési módosítása/Bővebb
funkció kiválasztása/Vizsga jelentkezésnél a „Jelentkezés/Módosítása” gombra kattintva tekinthető meg az
adott vizsgához feltöltött leírás. A leírás tooltipben jelenik meg az információs ikonra kattintva. A leírásnál
a hallgató számára az adott vizsgával kapcsolatos információk megjeleníthetőek.
A „Számolás típus” mezőben pedig az állítható be, hogy a záróvizsga időszakhoz rendelt vizsga
végeredménye hogyan kerüljön kiszámításra. Amennyiben a hallgató vizsga jelentkezéséhez (Gyorsított
jegybeírás felületeken) záróvizsga elemek, és záróvizsga tételek, tételsorok kerülnek hozzárendelésre, akkor
beállítható, hogy a záróvizsga elemekből, eredményéből hogyan kerüljön kiszámításra a vizsga eredménye.
Bizottság felületen a Vizsgához Bizottságot rendelhetünk. A felületen a „Szerkeszt” gomb megnyomása
után a belső „Hozzáad” gomb alkalmazása után azok a bizottságok jelennek meg, amelyek a „Bizottságok
(44050)” menüpontban előzőleg rögzítésre kerültek.
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Bizottság hozzárendelése vizsgához
A „Tárgyak” tabulátor fül alatt a Vizsgához rendelt tárgyak rögzíthetőek. A „Szerkeszt” gomb után a belső
„Hozzárendel” gombbal az intézmény összes tárgyából választhatunk és rendelhetjük záróvizsgához. Ezt a
megoldást csak abban az esetben kell használni, ha a hallgatók konkrét tárgyakból és nem záróvizsga
elemekből/tételsor, tételekből vizsgáznak.
Amennyiben itt hozzárendelésre kerül a vizsgához a tárgy, akkor a vizsga összes hallgatójánál szerepelni fog
az összes vizsgához rendelt tárgy is! Ebben az esetben a vizsga minden hallgatója a tárgy összes hallgatója
is lesz.
Ha nem így szeretnék használni, akkor a tárgyakra külön-külön kell a hallgatókat jelentkeztetni, a
Tárgyak(41200)/Hallgatói jelentkezések(42050) menüpontban.
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Záróvizsgához záróvizsga tárgy hozzárendelése
Záróvizsgához a „Termek” tabulátor fül alatt terem rendelhető. Terem hozzárendelésekor a
„Létesítménygazdálkodás (83400)” menüpontban rögzített termek közül választhatunk.
A „Hallgatói jelentkezések” tabulátor fül alatt pedig láthatjuk, hogy mely hallgatók jelentkeztek az adott
záróvizsga időszak vizsgájára. A tabulátor fül alatt megjelent hallgatók megegyeznek a „Vizsgák (41100)”
menüpont alatt található „Hallgatói jelentkezések (41250)” menüpontban megtalálható hallgatókkal.
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Hallgatói jelentkezések záróvizsgára

5.1. Vizsga másolása
Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszak/Vizsgák (41100),
„Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszak/Vizsgák (59250) és
Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszak/Tárgyak/Vizsgák (42250) menüpontokban lehet a vizsgát
másolni. A menüpontokban a „Másolás” gombra kattintva megjelenő panelban kell kiválasztani az
időpontot vagy időpontokat melyekre a vizsga másolásra kerül.
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Időpontok kiválasztása melyre a vizsga másolásra kerül.
A vizsga másolása során másolásra kerül az "Alapadatok" tabulátor fülön: "Kezdő időpont", "Záró időpont",
"Maximális létszám", "Létszám", "Vizsgatípus", "Jelentkezési feltétel", "Leírás" mező, "Leírás" tabulátor
fülön: "Leírás" mező.
Nem kerülnek másolásra a "Bizottság", a "Tárgy", a "Hallgatói jelentkezések", "Dokumentumok" tabulátor
fülek adatai.
A „Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszak/Tárgyak/Vizsgák (42250)” menüpontban az adott tárgy kapcsolat
is másolásra kerül, vagyis amely tárgy alatt a vizsga létrehozásra került.

5.1.1.1. Vizsgához tartozó hallgatói jelentkezések
A „Vizsgák (41100)” menüpont alatt találjuk a „Hallgatói jelentkezések (41250)” menüpontot, ahol a felső
listában azok a hallgatók találhatóak meg, akik jelentkeztek az előzőleg kiválasztott jelentkezési időszak
kiválasztott vizsgájára.
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Hallgatói jelentkezések kiválasztott időszakra
A Hallgatói jelentkezések menüpontban a hallgatót kiválasztva az „Alapadatok” tabulátor fülön megjelenik
a „Záróvizsga jelentkezés dátuma”, „Lejelentkezés dátuma”. A „Leírás” mezőben a hallgató záróvizsgájára
vonatkozó megjegyzés rögzíthető.
„Sorszám” mezőben a vizsgára jelentkezett hallgatóknál sorszámot állíthatunk be. Logika nincs a „Sorszám”
mezőn.
„Pontos időpont” mezőben a hallgatókat egyénileg oszthatjuk be vizsgára. A „Pontos időpont” mezőben
megadható időpont a hozzá kapcsolódó vizsga kezdő- és végidőpontja közé kell, hogy essen. Ha azon kívül
esik, a program figyelmeztető üzenetet küld, és nem engedi elmenteni a dátumot.
„Terem” mezőben a termek közül választhatunk.
„Bizottság” mezőben bizottsághoz rendelhetjük a hallgatókat. A bizottság mező mellett található
összerendelő mezőben azokból a bizottságokból választhatunk, amelyek a menüpont felett található „Vizsgák
(41100)” menüponton előzőleg hozzárendelésre kerültek a vizsgához.
A felületen található „Témakör” mező szabad szöveges mező, amelyben a záróvizsga témaköre adható meg.
Záróvizsga után az „Eredmény” mezőben kódtételes mezőből választható ki a hallgató eredménye, valamint
az „Eredmény számmal” mezőben számmal felvihető az eredmény.
„Tárgyak” tabulátor fül alatt a vizsgához hozzárendelt záróvizsga tárgyak jelennek meg.
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5.1.1.1.1.1. Hallgatók jelentkeztetése vizsgára
A hallgatókat jelentkeztetheti ügyintéző is a vizsgákra. A jelentkeztetés a „Jelentkezett hallgatók (41050)”,
„Hallgatói jelentkezések (41250)”, és a „Hallgatói jelentkezések (42300)” menüpontokban lehetséges a
„Hozzáad” gomb alkalmazásával. Jelentkezéskor a beállított feltételre vizsgálat történik, ha a „Feltétel
nélkül jelentkezés” jelölőnégyzet bepipált állapotban van.

6. Záróvizsga elem, tételsor tétel hozzárendelése vizsgajelentkezéshez
A Záróvizsga elemek és záróvizsga tételek hallgató záróvizsga jelentkezéséhez kapcsolása című fejezetben
látható, hogyan kerülnek a hallgató záróvizsga jelentkezési időszakához a záróvizsga elemek és záróvizsga
tételsorok, tételek.
A záróvizsga időszakhoz tartoznak a záróvizsgák, a konkrét záróvizsga időpontok. Záróvizsga elemek,
záróvizsga tételsorok, tételek, nem kerülnek vizsgához rendelésre. A hallgató vizsgajelentkezéséhez kell
hozzárendelni azokat a záróvizsga elemeket/ tételeket, tételsorokat melyekből konkrétan vizsgázik a hallgató.
Ezt az összerendelést a Vizsgák (41100)/Gyorsított jegybeírás (41550) vagy ha a vizsgához több bizottság
tartozik
és
bizottságonként
beosztásra
kerültek
a
hallgatók,
akkor
a
Vizsgák
(41100)/Bizottság(41300)/Gyorsított jegybeírás (41550) menüpontban tudjuk elvégezni.
A menüpontban a vizsgára jelentkezett hallgatók jelennek meg. A hallgató sorára duplán kattintva, vagy a
felületen található ZV elemek gombra kattintva megjelenik a Záróvizsga elemeket, tételsorokat tételeket
tartalmazó ablak. Ameddig nem rendeltünk a hallgató vizsgajelentkezéséhez záróvizsga elemet, tételt, addig
az ablak üres, automatikus elem hozzárendelés nincs, hiszen itt a konkrét záróvizsga elemet, tételt kell a
hallgató vizsgájához hozzárendelni azt amelyiket a vizsgán választott (húzott).
Az ablakban lehet a hallgatóhoz a záróvizsga elemeket, tételeket hozzárendelni.
Első lépésben a fő elemet a záróvizsga elemet lehet a vizsgajelentkezéshez rendelni. A felületen található a
„ZV elemet hozzárendel” gomb, mellyel záróvizsga elemeket rendelhetünk a hallgató
vizsgajelentkezéséhez. Itt azokból a záróvizsga elemekből tudunk választani melyek a hallgató záróvizsga
jelentkezéséhez hozzárendelésre kerültek, vagyis a Jelentkezési időszakok/Jelentkezett hallgatók (41050)
menüpontban a Hallgató záróvizsga elemei tab fül alatt megjelennek.
Mind a záróvizsga elem, mind a záróvizsga tétel hozzárendelésekor a program automatikusan kitölti a Kód,
Név, Típus mezőt, valamint a Hatályosság kezdete és vége, és a kötelezőségre vonatkozó adatokat.
Ezek az adatok nem módosíthatóak a felületen.
Az Eredmény és a Megjegyzés mező írható, erről részletes leírás az eredmény rögzítése fejezetben található.
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Záróvizsga elem hozzárendelése hallgató vizsgajelentkezéséhez
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Záróvizsga elem hozzárendelése után, záróvizsga tétel hozzárendelése
Második lépésként a záróvizsga elem hozzárendelése után lehet csak záróvizsga tételsorokat, tételeket a
vizsgajelentkezéshez rendelni. Csak ekkor lesz aktív a „ZV tételt hozzárendel” gomb.
A gombra kattintva az előzőleg hozzárendelt záróvizsga elemhez tartozó záróvizsga tételek jelennek meg.
Ezekből választhatjuk ki a konkrét tételt, amit a hallgató választott/kihúzott. Egy vagy több tétel is a
vizsgajelentkezéshez rendelhető.
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A záróvizsga tétel hozzárendelése után hierarchikusan láthatóak a választott záróvizsga elemek és az alá
tartozó záróvizsga tétel vagy tételek.
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Fontos! Az ablak x-el való becsukása után, az ablakban végzett bármilyen rögzítés adat
módosítás után a külső felületen található Beírás gombra kell kattintani, ugyanis az
ablakban történt műveletek csak ekkor kerülnek mentésre.
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A sorra duplán kattintva vagy a ZV elemek gomb alkalmazásával a megjelenő ablakban láthatóak a
vizsgajelentkezéshez hozzárendelt záróvizsga elemek és tételek.

6.1. Egyedi záróvizsga elemek vizsgajelentkezéshez rendelése
Az előzőekben ismertetett ZV elemek hozzárendelő ablakban nem csak olyan záróvizsga elemek
rendelhetőek a vizsgajelentkezéshez melyek már a hallgató záróvizsga jelentkezéséhez hozzárendelésre
kerültek, hanem egyedi elemeket is rögzíthetünk.
Ilyenkor az „Egyedi ZV elem hozzáadása” gombra kattintva egy új, üres sor kerül létrehozásra. Ennél a
sornál tölthető a „Kód” és a „Név” mező és a „Kötelező” jelölőnégyzet is írható, a Típus alapértelmezetten
tétel lesz. Hatályosság adatok nem rögzíthetőek, hiszen annak, csak a hallgató záróvizsga időszakra való
jelentkezéskor van értelme. Eredmény és Megjegyzés mező írható. Megjegyzés mezőben rögzíthető az
egyedi elem hosszabb neve, tartalma, a feltett kérdések, kérdezők stb.
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Egyedi záróvizsga elem rögzítése

7. Záróvizsgaelemhez, tételsorhoz, tételhez részeredmény,
és vizsgához eredmény rögzítése
Részeredmény, eredmény a Vizsgák (41100)/Gyorsított jegybeírás (41550) vagy ha a vizsgához több
bizottság tartozik és bizottságonként beosztásra kerültek a hallgatók, akkor a Vizsgák
(41100)/Bizottság(41300)/Gyorsított jegybeírás (41550) menüpontban rögzíthető.
A részeredmények azok az eredmények, amelyeket a hallgató a vizsgán záróvizsga-tételenként, vagy
záróvizsga-elemenként kapott.
Részeredmény rögzítéséhez kattintsunk a gyorsított jegybeírás felületen az adott sorra és a megjelenő
ablakban válasszuk ki azt a záróvizsgaelemet vagy -tételsort, tételt, amelyhez eredményt szeretnénk
rögzíteni. Az adott soron állva, a „Szerkeszt” gombra kattintás után az Eredmény mezőbe beírható számmal
az eredmény. Az eredmény rögzítése után az ablakban Mentés gomb, majd az ablak X-el való bezárása után
a Beírás gombra kell kattintani.
Figyelem! Amennyiben a Gyorsított jegybeírás (41550, 41550) menüpontok felületein vagy a
záróvizsgaelem ablakban történt adatmódosítás, és úgy szeretnénk ellépni a felületről, hogy nem kattintunk
a Beírás gombra, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld.
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Záróvizsga-tételhez részeredmény rögzítése
Amennyiben szeretnénk, hogy a záróvizsga tételek részeredményekből záróvizsga elem eredmény kerüljön
a program által kiszámításra, akkor ezt a záróvizsga elemeknél kell beállítani a Számolás típus mezőben
kell beállítani.
Választható értékek:





Átlag (csonkol) (két tizedesig csonkolt eredményt is számít),
Átlag (kerekít) (két tizedes értékre kerekítve számít),
Legjobb,
Legutolsót.
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A következő menüpontokon található a mező:






Szervezeti egységek/Képzések (200000)/ Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75450),
Szervezeti egységek/Szakok (30800)/ Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75300),
Szervezeti egységek/Szakirányok (31800) /Szakirányok/Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75350),
Szervezeti egységek/ Záróvizsgáztatás/ Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75150),
Záróvizsgáztatás/ Záróvizsga elem/tételsor, tétel (75100).

A záróvizsga elemeken kívül a vizsgánál is található egy Számolás típus mező, melyben a vizsga eredmény
számítását lehet beállítani. Ez a Záróvizsga elemek eredménye alapján számítja ki a vizsga eredményét.

Záróvizsga elemhez Számolástípus beállítása
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Eredmény számítása
Ennek alapján, vizsga eredmény a következő beállításokkal lehetséges:
 Egy darab záróvizsga elem és több záróvizsga tétel kerül felvételre a hallgatónak a Gyorsított
jegybeírásnál, a záróvizsga eleménél beállítása kerül a Számolás típus,- ekkor a záróvizsga tételekre
kapott eredményekből kiszámítja a program a záróvizsga elem eredményét, ez beírásra kerül a
Záróvizsga elem megjelenítő ablakba a záróvizsga elem eredménye mezőjébe, ez a záróvizsga elem
bekerülhet a vizsga eredményhez, ha a vizsgánál be van állítva, a Számolás típus mező.


Több darab záróvizsga elem (és záróvizsga tétel) kerül felvételre a hallgatónak a Gyorsított
jegybeírásnál, a záróvizsga elemeknél beállításra kerül a Számolás típus, - ekkor a záróvizsga
tételekre kapott eredményekből a záróvizsga elemek eredmények kerülnek kiszámítása, a
záróvizsga elemekre kapott eredményekből pedig a vizsgánál beállított Számolás típus alapján
kerül a vizsga eredmény mezőbe a vizsga eredménye.



Amennyiben nem kerül beállításra számolás típus a záróvizsga elemekhez, de a záróvizsga
vizsgájához igen, akkor ha a záróvizsga elemre vagy záróvizsga elemekre, egyedi elemre is,
eredmény beírás történik, akkor az elemek eredményéből kerül kiszámításra a vizsga eredménye.
Tehát a vizsga eredmények számítása minden esetben az elemek eredményéből történik, ha a
vizsgánál a Számolás típus mezőben van beállítva érték.
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Amennyiben sem a záróvizsga elemekhez sem a vizsgához nem kerül beállításra Számolás típus
mezőben érték, akkor nem történik számolás, kézzel beírható az eredmény.

A Gyorsított jegybeírás(41550)(41600) menüpontban Eredmény számmal mezőbe rögzítéskor a szám
eredményből a program az Eredmény mezőben a szöveges eredményt megjeleníti. Ezért az Eredmény
legördülő mező inaktív.

Záróvizsga eredmény számmal érték rögzítése
A szöveges eredmény megjelenítéséhez az Adminisztráció/Kódtételek (95600) menüpontban a Záróvizsga
eredmény kódtételnél a Záróvizsga eredmény tabulátor fülön az Alsó érték és Felső érték mezőkben az
értékhatár beállítást kell elvégezni.
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Záróvizsga eredmény szöveges értékhatár beállítása

A záróvizsga vizsgaeredmények rögzítésére import funkcióval is van lehetőség. Részeredmények nem
rögzíthetőek importtal.

7.1. Záróvizsga elem/tétel kérdező kiválasztása
"Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Vizsgák/Gyorsított jegybeírás (41550)" és a "Szervezeti
egységek/Jelentkezési időszakok/Vizsgák/Gyorsított jegybeírás (59450)" menüpontban a hallgartó sorára
kattintva a megjelenő ablakban ezentúl egy "Kérdező" elnevezésű mező jelenik meg. A kiválasztott
záróvizsga elem/tétel során állva a "Kérdező" mező mellett található összerendelő mezőre kattintva a
hallgató záróvizsga bizottságának tagjaiból lehet választani, és ezzel a kérdező személyét hozzárendelni. A
záróvizsga elem és tétel kérdező adatainak megjelenítésére a Záróvizsga nyomtatvány típusú nyomatvány,
"Záróvizsga nyomtatvány hallgatónként" és "Záróvizsga nyomtatvány összesített" altípusú nyomtatványaira
a "Záróvizsga elem" és "Záróvizsga tétel" adatforrásba új adatváltozó készült, amelyekkel a nyomtatványon
megjeleníthető a záróvizsga elem és tétel kérdező nyomtatási neve [C_KERDEZO_NEV] és oktatási
azonosítója [C_KERDEZO_OMAZONOSITO]. Használatához nincs szükség nyomtatvány frissítésre, a
korábbi nyomtatványokkal használható.
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8. Bizottságok létrehozása, kezelése
A „Záróvizsgáztatás (40600)/Bizottságok (44050)” menüpontban lehet új bizottságot létrehozni, valamint a
bizottsághoz tagokat rendelni, illetve törölni tagokat a bizottságból.

Bizottságok létrehozása, bizottsági tagok bizottsághoz rendelése
A felületen található „Újat hozzáad” gomb segítségével hozhatunk létre teljesen új bizottságot, amelyet
azután vizsgához is rendelhetünk, a „Vizsgák” tabulátorfülön.
A Bizottság létrehozásakor az „Újat hozzáad” gomb alkalmazásakor meg kell adni a bizottság nevét, ekkor
még a „Belsőt hozzáad”, „Külsőt hozzáad”, „Töröl” gombok nem aktívak, majd „Mentés” gomb. Ez után
a bizottságot kiválasztva a „Szerkeszt” gombra kattintás után rendelhetőek alkalmazottak a bizottsághoz.
A "Másol" gombra kattintva a kijelölt bizottság másolásra kerül a bizottságban szereplő összes taggal
együtt. A másolt bizottság neve mögött egy (M) betű jelenik meg. A másolás során amennyiben a
bizottsághoz tartozott vizsga, az nem kerül a bizottsághoz másolásra.
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8.1. Bizottsági tagok megtekintése összesítve
„Jelentkezési időszakok (40700)/ Bizottságok(44050)/Bizottsági tagok(47700)” menüpontban jelenik meg
minden bizottsági tag, aki bármely záróvizsga időszakban, bármely bizottságba beosztásra került.

Bizottsági tagok időszaktól és bizottságtól függetlenül
A felületen egy sorban jelenik meg az oktató, látjuk, hogy melyik oktató melyik bizottságba került beosztásra.
A letöltött rekordok száma jelzi, hogy a „Mindent kinyit” funkcióval mennyi rekord jeleníthető meg.

A felületen használjuk a mindent kinyit funkciót!

8.2. Vizsgához bizottságok rendelése
„Bizottságok (41300)” menüpontban a „Vizsgák (41100)” felettes menüpontban kiválasztott vizsgához
rendelt bizottság és a bizottság tagjai tekinthetőek meg. Valamit ezen a felületen lehet a Vizsgához
bizottságot rendelni. A „Hozzárendel” gombbal azokból az előre elkészített bizottságokból választhatunk,
amelyek a „Bizottságok (44050)” menüpontban szerepelnek.
Az „Újat hozzáad” gombbal pedig új bizottságot lehet létrehozni, és tagokat hozzárendelni. A Név mellett
található összerendelő gombbal pedig az intézmény alkalmazottai közül választhatunk, ekkor az OM
azonosító is bekerül.
Amennyiben olyan bizottsági tag rögzítésére van szükség, aki nem szerepel az intézményi alkalmazottak
között, akkor szabadon is felvihető a tag neve.
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Záróvizsga bizottság készítésénél az alkalmazottakat csoportosan is a bizottsághoz lehet rendelni. Csoportos
hozzárendelés esetén viszont a záróvizsga bizottsági tag típusát (Elnök, Tag, Kérdező, Jegyző stb.) tagonként
szükséges beállítani.

Záróvizsgához rendelt bizottság és bizottság tagjai
„Vizsgák” tabulátor fülön a Bizottsághoz rendelt Vizsgák jelennek meg, valamint a már meghirdetett
záróvizsga vizsgaidőpontokból rendelhetünk új vizsgát a bizottsághoz, ill. törölhetünk.
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Egy vizsgához több Bizottság is tartozhat!

8.2.1. Záróvizsga bizottság módosítása:
A záróvizsga bizottság módosításakor a vizsga időpontja, valamint a bizottsághoz tartozó vizsgák száma
kerül figyelésre.
 Amennyiben a bizottsághoz tartozó vizsga vagy vizsgák dátuma mind jövőbeni dátumúak, akkor
bizottság adatai és tagjai módosíthatóak (jelentkezett hallgatókkal együtt is).


ZAROVIZSGABIZOTTSAGVIZSGAIDOPONTUTANMODOSITHATO paraméter szabályozza
azt, hogy ha a bizottsághoz csak egy vizsga tartozik, akkor a záróvizsga bizottság tagjai, adatai a
vizsga időpont után módosíthatóak vagy sem.
A paraméternek két állása van: 0 állás esetén vizsga időpontja után már nem módosíthatóak a
záróvizsga bizottság tagjai, 1-es állás esetén a vizsga időpontja után is módosíthatóak a záróvizsga
bizottsági tagok. A paraméter nem karosítható, alapértelmezett értéke 0.



Amennyiben a bizottság több olyan vizsgához kapcsolódik, melyek között szerepel elmúlt és
jövőbeni dátumú is, akkor a bizottság nem módosítható. Ebben az esetben a
„Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Vizsgák/Bizottság (41300)” és a
„Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Tárgyak/Vizsgák/Bizottság (42350)” menüpontokban a
„Töröl” gombbal meg kell szüntetni a vizsga-bizottság kapcsolatot, módosítani a bizottság adatait,
majd a bizottságot újra a vizsgához, vagy vizsgákhoz kell kapcsolni.

Fontos megemlíteni, hogy a záróvizsga bizottság adatainak utólagos módosítása a kiadott nyomtatványokat
is érintheti!
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„Záróvizsgáztatás (40600)/Bizottságok (44050)” menüpontban bizottságot létrehozni az „Újat hozzáad”
gomb alkalmazásával lehet. Az „Újat hozzáad” gomb alkalmazásakor meg kell adni a bizottság nevét, ekkor
még a „Belsőt hozzáad”, „Külsőt hozzáad”, „Töröl” gombok nem aktívak, majd „Mentés” gombra kell
kattintani. Ezután a bizottságot kiválasztva a „Szerkeszt” gombra kattintás után rendelhetőek alkalmazottak
a bizottsághoz.

Mindent kinyit funkció használatával
Ha kinyitjuk a sorokat, akkor az oktató (záróvizsga tag) minden beosztása megjelenik. Itt van lehetőség a
felületen szűrést készíteni. Pl. időszakra vonatkoztatva.
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Augusztusi záróvizsga időszakra szűrés
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8.3. Bizottsági tagok megtekintése jelentkezési időszakonként

Bizottsági tagok
„Jelentkezési időszakok (40700)/Bizottsági tagok(44000)” menüpontban a kiválasztott Záróvizsga
időszakban a záróvizsga valamely bizottságában tagként szereplő személyek jelennek meg.
A felületen megtekinthető, hogy melyik alkalmazott melyik bizottságban mikor szerepel tagként. A lista
nyomtatás opcióval pedig az adatok kinyomtathatóak.
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9. Tárgyak
Azokban az intézményekben, illetve képzéseken, amelyekben a záróvizsgához tárgyakat is hirdetnek meg,
használják a Záróvizsgáztatás modul „Tárgyak (41200)” menüpontját.

Jelentkezési időszakhoz tartozó tárgyak

9.1.1. Jelentkezési időszakhoz tartozó tárgyak kezelése
„Tárgyak (41200)” menüpontban a „Jelentkezési időszak (40700)” menüpontban kiválasztott jelentkezési
időszakhoz rendelhetőek tárgyak.
„Hozzáad” gombbal a rendszerben szereplő tárgyak közül lehet választani.
A felületen tárgy adatok nem módosíthatóak. Archivált tárgy nem rendelhető az időszakhoz!
Záróvizsga időszak tárggyal történő alkalmazása esetén nincs lehetőség záróvizsga elemeket és záróvizsga
tételsorokat és tételeket a hallgató jelentkezéséhez rendelni.
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Tárgyak hozzárendelése Jelentkezési időszakhoz

9.1.1.1. Tárgyhoz tartozó hallgatói jelentkezések
A „Hallgatói jelentkezések (42050)” menüpontban a felettes felületen kiválasztott tárgyra történt
jelentkezéseket tekinthetjük meg. A felületen lehetőség van hallgatót hozzárendelni a tárgyhoz.
Hozzárendeléskor azok a hallgatók jelennek meg, akik a Jelentkezési időszaknál szerepelnek.
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Tárgyhoz tartozó hallgatói jelentkezések - hallgató jelentkeztetése
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„Alapadatok” tabulátor fülön a hallgatói jelentkezés, lejelentkezés dátuma jelenik meg. A felületen
Eredmény is felvihető.
„Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Tárgyak/Hallgatói jelentkezések (42050)” és
„Záróvizsgáztatás/Hallgatók/Hallgatói jelentkezések (4100)" menüpontokon záróvizsga tárgy eredmény
importálással is rögzíthető. Az importálás során a módosító, illetve a vegyes importot kell használni.
„Vizsgák” tabulátor fülön a hallgatóhoz tartozó vizsgák láthatóak.

9.1.1.2. Tárgyhoz tartozó vizsgaidőpontok
A „Vizsgák (42250)” menüpontban a felettes „Tárgyak (41200)” menüpontban kiválasztott tárgy
vizsgaidőpontjai jelennek meg. A felületen található tabulátor fülek és adatai megegyeznek a vizsgáknál leírt
felületekkel.
A különbség annyi, hogy itt a Jelentkezési időszakhoz tartozó tárgy Alapadatairól, a tárgyhoz tartozó
Leírásról, a tárgyhoz tartozó vizsga Bizottságáról, termekről a tárgyhoz tartozó hallgatói jelentkezésekről
kapunk információt.

Tárgyhoz tartozó vizsgák
A „Vizsgák (42250)” menüpont alatt található további menüpontok megegyeznek a „Vizsgák (41100)”
menüpontban már ismertetett felületekkel és funkciókkal.

9.2. Vizsgacsere engedélyezési lehetőség
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„Jelentkezési időszakok (40700)” menüpontban található a "Vizsgacsere" jelölőnégyzet, melynek
használatával szabályozható a hallgatói weben záróvizsga időpont csere lehetősége. A vizsgacsere funkciót
abban az esetben célszerű használni, ha a vizsga leadást és a tárgy leadást már nem engedélyezi az időszakban
az intézmény de az időpont cseréjét igen. (Ez történhet úgy is, hogy az intézmény beosztja a hallgatókat,
majd csak a vizsga időpontok cseréjét engedélyezi, valamint úgy is történhet, hogy az 1. jelentkezési
időszakban a hallgatók jelentkeznek tárgyra és vizsgára és a „2. jelentkezési időszakban” már csak a vizsga
időpontok cseréje engedélyezett.)
Ebben az esetben a következő beállítások szükségesek: „Jelentkezési időszakok (40700)” menüpontban 1.
vagy a „2. jelentkezési időszak” tab fülön:
 „Tárgyjelentkezés” jelölőnégyzet üres értékre állítása,
 „Vizsgajelentkezés” jelölőnégyzet üres értékre állítása,
 „Csak hozzárendeltek” jelölőnégyzet üres értékre állítása,
 „Jelentkezés a hallgatói webről” jelölőnégyzet bepipálása,
 „Időszak lejelentkezés” jelölőnégyzet üres értékre állítása,
 „Tárgylejelentkezés” jelölőnégyzet üres értékre állítása,
 „Vizsgalejelentkezés” jelölőnégyzet üres értékre állítása,
 „Vizsgacsere” jelölőnégyzet bepipálása.

Vizsga csere engedélyezése
A fenti beállítások esetén a hallgatónál a megadott időintervallumban jelenik meg a Vizsgacsere lehetősége.
Egyszerre csak egy tárgy vizsga időpontja módosítható! Amennyiben több tárgyból is szeretne a hallgató
vizsgaidőpontot változtatni, akkor az előzőekben leírt műveletet újra el kell végeznie.
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10. Záróvizsga időszakok importálása
Záróvizsga időszakok importálhatóak, így lehetőség van a záróvizsga időszak adatainak, valamint az első és
második záróvizsga jelentkezési időszak adatainak teljes körű importálására. Az import fájl annyiban tér el
a korábban megszokott import állományoktól, hogy az import fájlban az összetett dátumoknál egy felső
vessző (aposztróf) karaktert kell tenni a dátumok legelejére Pl: '2012.08.06. 08:00:00.

Záróvizsga időszak importálási lehetősége

10.1.1. Záróvizsga időszak tárgy, vizsga, bizottság teljes import (xml)
"Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok (40700)" menüponton "Jelentkezési időszakok (xml)..." néven
található az import melyen segítségével az 1. és 2. jelentkezési időszak valamennyi adata, az időszakhoz
rendelt tárgy, vizsga és bizottság és a bizottság tagjai létrehozhatóak és módosíthatóak a programban.

10.1.2. Teljes záróvizsga import (xml)
"Jelentkezési időszak (40700)" menüponton a "Teljes záróvizsga (xml)" import segítségével a teljes
záróvizsga adat importálható.

11. Hallgatói záróvizsga adatok kezelése záróvizsga modul
menüpontjain kívül
A „Saját adatok” és a „Hallgatók (5400)” menüpontban is elérhetőek a záróvizsga egyes menüpontjai.

11.1. Záróvizsga bizottsági tagok (záróvizsga jegyzők számára)
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„Saját adatok” menüpont alatt található a „Záróvizsgák (54100)” és „Záróvizsga tárgyak (54500)”
menüpontok.
A menüpontokon szűrők találhatóak.
A „Záróvizsgák (54100)” menüpontokon azok a vizsgák jelennek meg, melyekhez rendelt bizottságához a
belépett felhasználó hozzárendelésre került.
A „Záróvizsgák (54100)” menüpontban kiválasztott vizsga alatt megjelenik a „Hallgatói jelentkezések”
menüpont, melyen a hallgatóknak eredmények rögzíthetőek egyénenként, vagy a „Gyorsított jegybeírás”
menüpontban csoportosan.
A „Záróvizsga tárgyak (54500)” menüpontban pedig megjelennek azok a tárgyak, melyek összerendelésre
kerültek olyan vizsgával, melynek bizottságában a felhasználó szerepel. A „Záróvizsga tárgyak (54500)”
menüpont alatt szintén a tárgyra történt hallgatói jelentkezések jelennek meg, és lehetőség van a
tárgyeredmények rögzítésére.
A két menüpont a záróvizsgán a jegyzői feladatok ellátására alkalmas.

11.2. Tanulmányi feladatok elvégzésére
A Záróvizsga jelentkezések és eredmények megtekintésére, kezelésére alkalmasak a „Hallgatók”
menüpontok alatt található záróvizsgával kapcsolatos menüpontok.
Az új menüpontok felülete megegyezik Záróvizsga modulban található „Hallgatói jelentkezések”
menüponttal.
A menüponton hallgatónként jelennek meg a záróvizsga időszakra, záróvizsga tárgyakra, és záróvizsga
vizsgára történt jelentkezések és a rögzített eredmények.
A menüpontok:
 „Hallgató(5400)/ Hallgató képzései(6000)/Záróvizsga jelentkezések és eredmények(53850)”,
 „Szervezeti egységek(28000)/Képzések200000)/Hallgatók(204500)/Záróvizsga jelentkezések és
eredmények(53950)”,
 „Képzések(115600)/Hallgatók(120100)/ Záróvizsga jelentkezések és eredmények(53900)”.
A menüpontok előnye, hogy a kiválasztott hallgatóknak a záróvizsga eredményei egyszerűen
megtekinthetőek és rögzíthetőek azon felhasználók számára is, akik nem rendelkeznek jogosultsággal az
záróvizsga modul felületeire.

12. Teremfoglalás záróvizsgához
A paraméter, amelyet a záróvizsga teremfoglalás előtt be kell állítani:
TEREM_ZAROVIZSGAHOZ_TEREMFOGLALAS: 0: minden terembe foglalhat, 1: minden termet csak
igényelhet, 2: jogosultság szerint csak saját termekbe foglalhat, a többi igényelhető.
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A TEREMFOGLALASCSAKSZABADTEREMBE paraméter beállítása a záróvizsga teremfoglalásra is
vonatkozik. A paraméter N értéke alapján a záróvizsga modulban a „Vizsgák (41100)” menüpontban a
„Teremfoglalások” tab fülön a teremfoglalásnál megjelenik a „szabad, ill. foglalt terem” rádió gomb.
„Jelentkezési időszak(40700)/Vizsgák(41100)/Teremigények(51650)” menüpontban lehet a záróvizsgához
termet igényelni, foglalni.
„Jelentkezési időszak(40700)/Vizsgák(41100)/Teremfoglalások” menüpontban pedig termet foglalni,
közvetlen teremfoglalást készíteni.

12.1. Teremigénylés
A „Teremigények” menüpontban négy tabulátorfül található.
 „Alapadatok”
 „Teremigénylési adatok”
 „Termek és teremcsoportok”
 „Foglalások”

A „Hozzáad” gomb alkalmazásával hozható létre teremigénylés. Az „Alapadatok” tabulátorfülön kitöltésre
kerül a „Létrehozó” (a belépett felhasználóval), „Azonosító” (program által generált azonosító, mely a
felhasználó Neptun kódjából és az aktuális dátumból generálódik és szükség esetén átírható), „Igénylés
dátuma”, (Igény létrehozás dátuma), „Kezdő időpont” (a vizsga Kezdő időpontja), „Záró időpont” (a vizsga
végdátuma).
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Teremigénylési adatok
„Teremigénylési adatok” tabfülön megadható, hogy mely „Teremtulajdonoshoz”, „Épülethez”,
„Telephelyhez” tartozzon az igényelt terem.
Fontos, hogy ezt a funkciót akkor lehet alkalmazni, ha igényléssel történik a teremfoglalás. Ez az információ
az igény elbírálójának adhat információt. Közvetlen teremfoglalásnál nem alkalmazható.
A kijelölések nem szolgálnak szűkítő feltételként a teremfoglalásnál.
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Teremfoglalás/teremigénylés
A felület felső részében található teremcsoportok panelt akkor kell használni, ha nem közvetlen foglalással,
hanem igényléssel történik a terem foglalás. A teremcsoportban kiválasztott termek közül tud majd az
igénylés elfogadója, termeket választani.
Az alsó részben a Termek panelben a „Terem hozzáadása” gomb használatával történik a tényleges
teremfoglalás/teremigénylés!
Több terem is foglalható egy vizsgához.
A gomb alkalmazásával a megjelenő táblában a teremfoglaláshoz használható termek jelennek meg, amelyek
még nem kerültek az adott időpontban lefoglalásra.
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Több terem foglalása/igénylése záróvizsgához
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A „Foglalások” tabulátor fülön a teremfoglalás állapota jelenik meg. Közvetlen foglalás esetén Elfogadva
státusz szerepel.
Akkor, ha a teremfoglalás igényléssel történik, a teremigény először Feldolgozás alatti státuszt kap, majd a
teremigény elbírálás után lesz Elfogadva vagy Elutasítva státuszú.

12.1.1. Záróvizsga teremigény elfogadása
Amennyiben a teremfoglalás igényléssel történik, akkor a létrehozott teremigények a
„Létesítménygazdálkodás(83400) /Teremigények elbírálása(87600)/ Általános teremigények(87800)”
menüpontban jelennek meg. A menüponton válasszuk ki a „Záróvizsga teremigény” jelölőnégyzetet és így
a Teremigény típusa Záróvizsga lesz. A Feldolgozás alatti státusszal rendelkező igénylések elbírálhatóak.
Záróvizsga teremigénylésnél a „Megjegyzés” mezőben automatikusan Záróvizsga szöveg szerepel. A szöveg
módosítható vagy törölhető.
A teremfoglalásnál a „Kizárólagos használatra” jelölőnégyzet automatikusan kitöltésre kerül.

Záróvizsga teremigény megjelenése
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Teremigénylési adatok
Teremigénylési adatoknál tekinthetjük meg, hogy az igénylő mely termet vagy termeket igényelte.

Kiadás: 2016.03.10.

Verzió: 2.6

Oldalszám: 97 / 146

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

ZÁRÓVIZSGÁZTATÁS

Foglalások
A „Foglalások” tabulátorfül alatt a „Terem keresése” gombbal tudjuk a termeket kikeresni. A „Terem
keresése” gombra a „Szabad termek” keresése ablak jelenik meg. Az ablakban két tabulátorfül található:
„Teremigénylési adatok”, „Termek és teremcsoportok”. Amennyiben az igényelt terem szabad, akkor a
„Terem keresése” gombra az igényelt terem jelenik meg. Ha az OK–ra kattintunk, a teremigény elfogadásra
kerül. Ha nem szeretnénk az igényelt termet, akkor lépjünk át a „Termek és Teremcsoportok” tabfülre és ott
töröljük ki a teremigénylést! Így visszalépve a „Teremigénylési adatok” tabfülre megjelenik a többi terem
is.
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Termek keresése
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12.2. Közvetlen teremfoglalás
„Jelentkezési időszak (40700)/Vizsgák(41100)/Teremfoglalások” menüpontban lehet termet foglalni,
közvetlen teremfoglalást készíteni.
Összerendelő
gomb
alkalmazásával
megjelenik
a
teremválasztó
panel,
ahol
a
TEREMFOGLALASCSAKSZABADTEREMBE paraméter beállítása alapján szabad és foglalt termekbe is
lehet termet foglalni.

Közvetlen teremfoglalás
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Teremfoglalások
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12.2.1. Záróvizsga vizsgaidőpont változáskor terem törlése
Amennyiben a záróvizsgához megtörtént a terem vagy termek foglalása és a vizsga időpontján módosítás
történik, akkor a program egy megerősítő üzenetet küld, hogy az időpont módosításával a teremfoglalások
törlődnek. Az üzenet szövege: Biztosan folytatja az időpont módosítást? Igen/Nem. Igen esetén törlődnek a
teremfoglalások és a vizsga időpontja módosul, Nem válasz esetén sem a vizsga időpontja, sem a
teremfoglalások nem változnak.

Vizsgaidőpont módosítása, teremfoglalás törlésével
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12.2.2. Záróvizsga vizsgánál teremfoglalás több napra
A záróvizsga modulban ha a vizsga több napra került kiírásra, akkor a teremfoglalás is több napra történik.
Ilyen esetben a program kezeli az időpontokat és foglalást, szétbontja napokra, de egyszerre történik meg a
foglalás, és ez egy teremfoglalásnak is számít.
Pl. ha 2011.07.08-án 12 órától - 2011.07.12-én 20 óráig van kiírva a vizsga időpontja és teremfoglalás
történik, akkor 4 sorban látjuk a teremfoglalásokat.
Foglalás kezdete
Foglalás vége
2011.07.08. 12:00:00 2011.07.08.
2011.07.09. 0:01:00
2011.07.09. 23:59:00
2011.07.10. 0:01:00
2011.07.10. 23:59:00
2011.07.11. 0:01:00
2011.07.11. 20:00:00

Teremfoglalás több napra
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12.3. Hallgató beosztása egyedileg záróvizsgaterembe
Hallgatót terembe beosztani a „Vizsgák(41100)/Hallgatói jelentkezések (41250)” és a
„Vizsgák(42250)/Hallgatói jelentkezések” menüpontban lehet a „Terem” mezőben, az összerendelő mező
segítségével. A mező mellett található összerendelő mezőre kattintva a vizsgához rendelt termek jelennek
meg.

Amennyiben nem került a hallgató beosztásra a terembe, de a vizsgához tartozik egy vagy több terem,
akkor azok mindegyike látható lesz a "Beosztott terem" oszlopban a Hallgatói weben.. Ezzel biztosítva azt,
hogy ha csak egy terem kerül hozzárendelésre a vizsgához, akkor nem szükséges a hallgatók
vizsgajelentkezésénél a terem kapcsolatot beállítani.

12.3.1. Hallgatói weben záróvizsga információ megjelenítése
A hallgatói weben a záróvizsgához rendelt terem a záróvizsga időszak vizsgájára történt jelentkezés után
látható.
A jelentkezés után a kiválasztott időszaknál a Lehetőségek linkre kattintva a Jelentkezés módosítása/Bővebb
funkciót kiválasztva a megjelenő ablakban a vizsga adatainál a Terem oszlopban látható a vizsga
terem/termek.
Ha több terem került hozzárendelésre a vizsgához, akkor a kliens programban a záróvizsga modulban az
intézménynek lehetősége van a hallgatókat külön-külön termekbe osztani.
Amennyiben a hallgatónkénti terem beosztás megtörténik, akkor az a hallgatói weben a Tanuló teremhez
rendelése oszlopban jelenik meg.
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Záróvizsga jelentkezés után terem információk megjelenítése
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13. Záróvizsga jelentkezés hallgatói weben
A hallgatók számára a „Záróvizsga” menüpont az „Ügyintézés” menüből érhető el.
A felületen jelennek meg a záróvizsga időszakok. Itt azokat az időszakokat is látja, amelyekre jelentkezhet,
vagy amelyekre már jelentkezett (ezek kiemelten jelennek meg).
Az időszak sor végén a Lehetőségek ikon menüjéből érhetőek el a következő opciók:
-

Jelentkezés,
Lejelentkezés
Jelentkezés módosítása/Bővebb

A záróvizsga időszak sor addig látható a hallgatói weben, amíg a záróvizsga időszak vége nem jár le.
Jelentkezési időszak kezdete és vége pedig akkor látszódik, ha az aktuális időpontban lehet még jelentkezni,
vagyis nem járt le a jelentkezési időszak. Ha lejárt a jelentkezési időszak, akkor a Jelentkezési időszak
kezdete és vége oszlopban már nem jelenik meg dátum, de továbbra is látható a záróvizsga időszak az időszak
végéig. Az intézménynek lehetősége van archiválni a záróvizsga időszakokat. Az ilyen, archivált időszakok
nem jelennek meg a felületen.
Záróvizsga időszak meghirdetése a következő formában történhet:
1/A) Záróvizsga jelentkezési időszak meghirdetése történik,
1/B) Záróvizsga jelentkezési időszak meghirdetése történik és a Jelentkezési időszaknál bejelölésre kerül
a Jelentkezéskor a ZV elemek hozzárendelése jelölőnégyzet. (Ekkor jelentkezéskor a meghatározott
feltételek alapján a hallgató jelentkezéséhez kerülnek a záróvizsga elemek és tételsorok, tételek)
2/A) Záróvizsga jelentkezési időszakhoz vizsga meghirdetés is történik
2/B) Záróvizsga jelentkezési időszakhoz vizsga meghirdetés is történik és a Jelentkezési időszaknál
bejelölésre kerül a Jelentkezéskor a ZV elemek hozzárendelése jelölőnégyzet. (Ekkor jelentkezéskor a
meghatározott feltételek alapján a hallgató jelentkezéséhez kerülnek a záróvizsga elemek és tételsorok,
tételek.)
3/A) Záróvizsga jelentkezési időszakhoz tárgy meghirdetés is történik
3/B) Záróvizsga jelentkezési időszakhoz vizsga és tárgy meghirdetés történik (tárgy összerendelésre
kerül a vizsgával)
Záróvizsga jelentkezési időszakhoz vizsga és tárgy meghirdetés történik (tárgy nem kerül összerendelésre
a vizsgával)
1/A) csak záróvizsga időszak meghirdetése:
Amikor a csak a záróvizsga jelentkezési időszak meghirdetése történik, akkor a hallgatók csak időszakra
jelentkeznek és a későbbiek folyamán vagy ügyintéző osztja be a hallgatókat a vizsgára, vagy hallgatók
jelentkeznek egy következő időszakban.
Ha csak időszak kerül meghirdetésre, akkor a hallgatói weben az Ügyintézés /Záróvizsgák menüpontban a
Lehetőségekre kattintva a „Jelentkezés” és „Jelentkezés módosítása” gomb aktív.
A „Jelentkezés” gombra kattintva lehet az időszakra jelentkezni. Miután megtörtént a jelentkezés, akkor
már csak a „Jelentkezés módosítása/Bővebb” és a „Lejelentkezés” gomb aktív.
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Záróvizsga időszakra jelentkezés
1/B Záróvizsga jelentkezési időszak meghirdetése történik és a Jelentkezési időszaknál bejelölésre kerül a
Jelentkezéskor a ZV elemek hozzárendelése jelölőnégyzet.
Ekkor a hallgatók csak időszakra jelentkeznek és jelentkezéskor hozzárendelésre kerülnek a kötelező és
hatályos záróvizsga elemek és tételek, és a későbbiek folyamán vagy ügyintéző osztja be a hallgatókat a
vizsgára, vagy hallgatók jelentkeznek egy következő időszakban.
A Lehetőségekre kattintva a „Jelentkezés” és „Jelentkezés módosítása” gomb aktív.
A „Jelentkezés” gombra kattintva lehet megtekinteni a záróvizsga jelentkezéskor kötelezően a hallgatóhoz
kerülő záróvizsga elemeket, tételeket, és a választható elemeket, melyekből a hallgató választhat. A Mentés
gombra kattintva lehet az időszakra jelentkezni. Miután megtörtént a jelentkezés, akkor már csak a
„Jelentkezés módosítása/Bővebb” és a „Lejelentkezés” gomb aktív.
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Záróvizsga elemek, tételsorok, tételek megjelenítése
Amennyiben nem 0 értékkel került kitöltésre a Kliensben a WEB-n felveendő Zv elemek/tételek száma mező,
akkor a hallgató csak úgy tud jelentkezni, ha kiválasztja a meghatározott elem számot.

WEB-n felveendő Zv elemek/tételek száma mező
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Választandó tételek számára figyelmeztető üzenet.
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2/A) Amennyiben a záróvizsga jelentkezési időszakhoz vizsga meghirdetés is történik, akkor a hallgatói
weben csak a „Jelentkezés módosítása/Bővebb” opció aktív. Ebben az esetben a gombra kattintás után a
hallgatónak ki kell választania a vizsgát is, melyre szeretne jelentkezni. Ezt a megjelenő ablakban a
„Jelentkezés/Módosítás” gombbal teheti meg.
A vizsga kiválasztása és a „Jelentkezés/Módosítás” gombra kattintás után a „Jelentkezés az időszakra”
gombbal történhet meg az időszakra és vizsgára jelentkezés
.

Záróvizsga időszakra és vizsgára jelentkezés
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Záróvizsga időszakhoz tartozó vizsgára jelentkezés (vizsga kiválasztása)

2/B) Amennyiben a záróvizsga jelentkezési időszakhoz vizsga meghirdetés is történik és a Jelentkezési
időszaknál bejelölésre kerül a Jelentkezéskor a ZV elemek hozzárendelése jelölőnégyzet, akkor a hallgatói
weben csak a „Jelentkezés módosítása/Bővebb” opció aktív. Ebben az esetben a gombra kattintás után a
hallgatónak ki kell választania a vizsgát is, melyre szeretne jelentkezni, illetve ezzel párhuzamosan a
jelentkezéskor hozzárendelésre kerülnek a kötelező és hatályos záróvizsga elemek és tételek, amennyiben
van szabadon választható tétel, akkor azt is ki kell választania. A Kliensben a WEB-n felveendő Zv
elemek/tételek száma mezőben kell meghatározni, hogy mennyi szabadon választott elemet kell felvennie a
hallgatónak.
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Ezt a megjelenő ablakban a „Jelentkezés/Módosítás” gombbal teheti meg.
A vizsga kiválasztása és a „Jelentkezés/Módosítás” gombra kattintás után a „Jelentkezés az időszakra”
gombbal történhet meg az időszakra és vizsgára jelentkezés.
3/A Amennyiben az időszakhoz tárgy került hozzárendelésre, akkor a jelentkezéskor a tárgyat kell
választania! Ebben az esetben nem kezelhető záróvizsga elem!
3/B Ha a záróvizsga időszak meghirdetése úgy történt, hogy az időszakhoz vizsga és a vizsgához tárgy került
hozzárendelésre, akkor a hallgatónak a jelentkezéskor vizsgát vagy tárgyat kell választania. Ebben az esetben
nem kezelhető záróvizsga elem!
Olyan esetekben, amikor záróvizsga tárgyra is történik jelentkezés, a program nem ajánlja fel a záróvizsga
tételek megtekintését, kiválasztását.
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.
A Záróvizsga időszak soránál a Lehetőségeknél a Bővebb, ill. a Jelentkezés módosítása/Bővebb linkre
kattintva pedig megtekintheti az időszak adatait, melyre jelentkezett.
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13.1. Záróvizsga lejelentkezés hallgatói weben
Amennyiben a kliens programban az időszaknál engedélyezésre kerül az időszakról a lejelentkezés, akkor a
„Lejelentkezés” vagy a „Jelentkezés módosítása/Bővebb” gomb aktív.
Amennyiben csak időszakra történt a jelentkezés és az időszaknál bejelölésre került az Időszak lejelentkezés,
akkor a „Lejelentkezés” gomb aktív.
Amennyiben az időszakhoz tartozik vizsga és tárgy jelentkezés is, akkor lejelentkezéshez a „Jelentkezés
módosítása/Bővebb” gombra kattintva lehet kiválasztani az adott vizsgát vagy tárgyat, melyről szeretne a
hallgató lejelentkezni. Ekkor a tárgy vagy vizsga panelban a „Jelentkezés/Módosítása” gombra kattintva ki
kell venni a pipát a leadni szándékozott tárgyból, és vizsgából, majd a „Jelentkezés/Módosítás” gombra, és
a „Lejelentkezés az időszakról” gombra kell kattintani. Ezzel történik meg az időszak és vizsga tárgy
jelentkezés törlése.
Lehetőség van arra is, hogy ha a hallgató nem veszi ki a pipát a felvett tárgyak, vizsgák sorból, akkor a
„Lejelentkezés az időszakról” gombra kattintással az összes felvett vizsga és tárgy törlődik. Ebben az
esetben a program visszajelző üzenetben tájékoztat.

14. Záróvizsga jelentkezés kérvénykezelő segítségével
Amennyiben az intézmény használja a kérvénykezelő modult, akkor lehetősége van a záróvizsga jelentkezést
kérvénnyel együtt használni.
Ebben az esetben a z „Adminisztráció/Kérvénysablonok” menüpontban kell záróvizsga jelentkezés típusú
kérvényt készíteni. Az elkészített záróvizsga jelentkezési kérvényt a kiválasztott jelentkezési időszakhoz kell
csatolni. A „Jelentkezési időszakok (40700)” menüpontban az „1. jelentkezési időszak”, és „2. jelentkezési
időszak” tabulátor fülön lehet csatolni a „Kérvénysablon” gomb segítségével. A gomb alkalmazására azok
a kérvények jelennek meg, melyek záróvizsga jelentkezés típussal készültek.
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Záróvizsga időszakhoz kérvénysablon csatolása
A kérvénnyel történő jelentkezés esetén, a hallgatónak a jelentkezéskor kell kiválasztania az időszakot, a
vizsgát és a tárgyat, majd ezek kiválasztása után jelenik meg a kérvény, amelynek kitöltése után a „Mentés”
gombra kattintással történik meg a záróvizsga jelentkezés.
Ha a záróvizsgához jelentkezési feltétel kerül beállításra, akkor a jelentkezéskor a kérvény leadás előtt
vizsgálja a program a vizsgafeltétel teljesülését, és ha nem teljesül a feltétel, akkor a jelentkezést nem tudja
leadni a hallgató.
A „Hallgatók (40650)/Hallgatói jelentkezések(41000)/Kérvények(47050)” menüpontban megtekinthetjük a
hallgató által leadott záróvizsga jelentkezési kérvényt.
A leadott kérvények elbírálása ezek után ugyanúgy történik, mint bármely más típusú kérvény elbírálása.
Erről részletes leírás a Kérvénykezelő dokumentációban olvasható.
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Záróvizsga jelentkezéshez leadott kérvények megtekintése
Amennyiben a hallgató lejelentkezik az időszakról (és kérvénnyel történt a záróvizsga jelentkezés), akkor a
leadott kérvénye érvénytelen lesz.
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15. Záróvizsga jegyzőkönyv nyomtatvány nyomtatása
„Záróvizsgáztatás/Vizsgák (41100)” menüpontban a „Nyomtatás” gomb alkalmazásával két különböző
nyomtatvány nyomtatható.
A „Vizsgák (41100)” menüpontban nyomtatáskor a vizsga összes hallgatójára elkészül az egyéni záróvizsga
jegyzőkönyv.
A megjelenő nyomtatványválasztó ablakban lehet kiválasztani a szükséges nyomtatványt. Egyrészt innen
nyomtatható a hallgatónkénti záróvizsga jegyzőkönyv, mely tartalmazza a hallgató személyes adatait, a
vizsga adatait, vizsga tárgyait, a bizottság tagjait, a szakdolgozat bírálót, ill. szakdolgozat bíráló által adott
eredményeket, valamint a záróvizsgánál szabadon kitölthető mezőket.
A másik nyomtatvány összesítve tartalmazza a vizsgával kapcsolatos adatokat, valamint a vizsgára
jelentkezett hallgatókat. Mindkét nyomtatvány nyomtatható a záróvizsga előtt, ill. ha a záróvizsgán kapott
eredmények feltöltésre kerülnek a programba, akkor a záróvizsga befejezését követően.
A nyomtatványok sablon típusa: NetRiport. A nyomtatvány típusa feltöltéskor: záróvizsga.
A nyomtatványok a honlapról letölthetőek és az intézményi igényeknek megfelelően átalakíthatóak.
Ezen kívül a „Vizsgák (41100)/Hallgatói jelentkezések (41250)” és a „Vizsgák(42250)/Hallgatói
jelentkezések(42300)” menüpontokban hallgatónként is nyomtatható egy-egy záróvizsga jegyzőkönyv.
Így ha a hallgató adatain módosítás történik, nem szükséges a vizsga minden hallgatójának újra generálni a
záróvizsga jegyzőkönyvet, csak adott hallgatónak is nyomtatható a jegyzőkönyv.
A „Vizsgák(41100)”, (42250) és a „Hallgatói jelentkezések(41250)”,(42300) menüpontokon található
„Kétoldalas” jelölőnégyzet bejelölésével nyomtatáskor a páratlan oldalak nyomtatása új oldalon kezdődik.
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Záróvizsga adatok nyomtatása
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Záróvizsga jegyzőkönyv nyomtatvány 1-2 oldal

Záróvizsga jegyzőkönyv nyomtatvány 3. oldal
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Záróvizsga összesítő nyomtatvány
Egyéni záróvizsga jegyzőkönyvből két nyomtatvány is található a honlapon, amelyek csak formailag
különböznek egymástól: záróvizsga jegyzőkönyv és záróvizsga jegyzőkönyv2 elnevezéssel.
Záróvizsga elemek és tételek használata esetén a nyomtatványok szerkesztése szükséges. Az alábbi
nyomtatványtípusokban érhetőek el a záróvizsga elemre, tételre vonatkozó változók:
 Általános igazolások
 Elektronikus index (Elektronikus index alap, Elektronikus index kiegészítés, Elektronikus index
kivonat altípusok)
 Hallgatói általános nyomtatványok
 Törzslap (Törzslap 15 altípus)
 Index etikett (Záróvizsga adatok és Oklevél adatai altípusok)
 Záróvizsga-nyomtatvány (Záróvizsga nyomtatvány összesített és Záróvizsga nyomtatvány
hallgatónként altípusok)
A fenti sablontípusokban az alábbi változók találhatóak:
 a záróvizsga elemekre vonatkozóan a ZarovizsgaElemek adatforrásban a záróvizsga elem kódja, neve,
típusa, „Kötelező” chekbox értéke, Eredmény, Megjegyzés mezők;
 a záróvizsga tételekre vonatkozóan a ZarovizsgaTetelek adatforrásban a tétel kódja, neve, típusa,
valamint Extra, Kötelező és Megjegyzés mezői.
Ahhoz, hogy a nyomtatványban a záróvizsga elemek alatt csak az alárendelt záróvizsga tételek jelenjenek
meg, relációt szükséges létrehozni a két adatforrás között. A kapcsolat ZarovizsgaElemek.ID és a
ZarovizsgaTetelek.C_BOSSID mező hozható létre.
A záróvizsga elem szintén relációval hozzáköthető jelentkezési időszakhoz és vizsgához is a
C_ZVVIZSGAJELENTKEZESID és a C_ZVIZSGAID mezők segítéségével.
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16. Záróvizsgához dokumentum (jegyzőkönyv) csatolási
lehetőség
„Vizsgák (41100)” és „(42250)” menüponton található a „Dokumentumok” tabulátor fül.
Itt lehetőség van a
-re kattintással a záróvizsgához dokumentumot csatolni. A csatolt dokumentum
típusa Záróvizsga dokumentum lesz. A felületen megjelenik a csatolt dokumentum fájl típusa, neve, és
lehetőség van egy nyelvesített leírás megadására is.
A „Vizsgák (42250)” menüponton a „Szerkeszt” gomb megnyomása után figyelmeztető üzenetet kapunk,
hogy a felületen csak dokumentumok módosítása lehetséges.
A záróvizsgához csatolt dokumentum megtekinthető a „Dokumentum megnyitása” gomb segítségével.
Ilyenkor menthetjük a feltöltött dokumentumot.

Dokumentum feltöltése

17. Záróvizsga/Oklevél részeredmények kiszámítása
Záróvizsga részeredmények számításához a Képzések menüpontban található záróvizsga Oklevél
részeredmények tabulátorfülön kell megadni az algoritmust, amely alapján kiszámításra kerülnek a
záróvizsga eredmények.
A felületen két tabulátorfül jelenik meg.
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Záróvizsga eredmények
Oklevél eredmények

Ennek alapján a Hallgatók(5400)/Képzések(6000) menüpontban található a Záróvizsga részeredmények és
Oklevél eredmények tabulátorfül, ahol a záróvizsga és oklevél eredményei jelennek meg a megadott
algoritmus alapján.

A ”Képzések(115600)” (vagy szervezeti egységek/képzések) menüpontban a Záróvizsga eredmények
tabulátor fülön Záróvizsga1-… Záróvizsga 15 + Záróvizsga végeredmény, az Oklevél eredmények tabfülön
az Oklevél 1-.. Oklevél 15 + Oklevél végeredmény mezők jelennek meg.
A mezőknél a Záróvizsga adat/Oklevél adat felirat mellett található egy szöveges mező, ebben adjuk meg
szövegesen, hogy az adott mezőben mely eredmény kerül kiszámításra. (Pl. szakdolgozat, záróvizsga vizsga
eredmény, stb.) Az a név, illetve felirat fog majd megjelenni a Hallgató(5400)/Képzések menüpontban(6000)
a Záróvizsga részeredmények és Oklevél eredmények tabulátor fül alatt, ami itt beírásra kerül.
A Záróvizsga1/Oklevél1 szöveges mezői alatt található egy-egy nagyobb mező, amelyben a metaszerkesztő
felület jelenik meg. Ebben a mezőben kell megadni, hogy mely eredmény értéke jelenjen meg a mezőben.
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Záróvizsga eredmény számításához algoritmus megadása
Pl. Záróvizsga adat 1: Szakdolgozat eredménymezőbe megadjuk, hogy:
double osszeg1 := 0.0;
foreach elem1 in Szakdolgozatok do
osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;
end;
return osszeg1;
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17.1. Záróvizsga gyűjtemények
Gyűjtemények, amelyek az eredményszámításnál használhatóak:







Szakdolgozatok
SzakmaiGyakorlatok
ZaroVizsgaVegeredmenyek
ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek
ZaroVizsgaTargyEredmenyek
NyelvVizsgak

A záróvizsga eredmények rögzítése a kliens programban a Záróvizsgáztatás(40650) menüpont alatt történik.
A Záróvizsgáztatás/Hallgatók/Hallgatói jelentkezések (41000) felületen láthatók és rögzíthetők az egyes
hallgatókhoz tartozó záróvizsga, ZV tárgy és ZV végeredmény értékek. Az itt rögzített záróvizsga
végeredmény értékre vizsgál a ZaroVizsgaVegeredmenyek gyűjtemény.
A vizsgáknál látható eredményeket hozza a ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek, a tárgynál láthatókat a
ZaroVizsgaTargyEredmenyek gyűjtemény.
Az eredményeket a Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszak(40700) alatti menüpontokban is rögzíteni lehet.
A záróvizsga időszakokban különböző módon kerülhetnek meghírdetésre a záróvizsga tárgyak és záróvizsga
vizsgaalkalmak. Elképzelhető, hogy az intézmény egy-egy képzésen csak vizsgákat hírdet, vagy tárgyakat,
vagy tárgyakat és vizsgákat is. Amennyiben tárgyak és vizsgák hirdetése is történik, ezek lehetnek egymástól
függetlenek, vagy egymáshoz kapcsolódóak (erről bővebb információt talál a Záróvizsga dokumentációban).
Amennyiben záróvizsgatárgyak és vizsgák hirdetése is történik, fontos megemlíteni, hogy a tárgyakhoz és
vizsgáihoz is rögzíthető eredmény, ezek a gyűjteményekkel külön-külön lekérdezhetők a
ZaroVizsgaTargyEredmenyek és ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek gyűjteményekkel.
A ZaroVizsgaTargyEredmenyek gyűjtemény az időszak tárgyainak eredményeit tartalmazza (összeadja az
eredményeket). Ezek kizárólag a záróvizsga tárgyeredménynél rögzített értékekre vonatkozik, a tárgy
vizsgáinak értékét a ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek gyűjtemény tartalmazza.
A ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek gyűjtemény az időszak összes vizsgaeredményét tartalmazza
(összeadja a vizsga eredményeket).
A ZaroVizsgaTargyEredmenyek gyűjteménnyel a részeredményeknél az egyes ZV tárgyak eredményeit is
listázni lehet.
Amennyiben egy hallgató több záróvizsgaidőszakban is felveszi ugyanazt a záróvizsga tárgyat és
érdemjegyet szerez belőle, akkor a "ZáróVizsgaTárgyEredmények" meta gyűjtemény segítségével
lehetséges, hogy mindig csak az utolsó időszak értékét vegye figyelembe a program. Amennyiben az újabb
időszakban csak bizonyos tárgyakat vesz fel újra, akkor csak azoknál a tárgyaknál fogja ezt a későbbi
eredményt számolni a program, a többi tárgy (utolsó) eredményét a korábbi időszakból veszi.
Ügyelni kell rá, hogy amennyiben a ZV tárgyhoz és vizsgájához is felrögzítésre kerül ugyanaz az eredmény
(hiszen a vizsga határozza meg a tárgy eredményét), akkor a záróvizsga végeredmény kiszámításakor az
előbb említett két gyűjteményt ne használjuk egyszerre, hiszen ebben az esetben a tárgyaknál és a vizsgáknál
is számításra kerülne ugyanaz az eredmény.
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A záróvizsga gyűjtemények elemei

Szakdolgozatok:

ZáróVizsgaVégeredmények:

A hallgató szakdolgozatait tartalmazó gyűjtemény

A hallgató záróvizsga végeredményeit tartalmazó
gyűjtemény

Elemek:
Elemek:
TemaKor : string;
Cim : string;
BejelentesDatum : DateTime;
VisszavonasDatum : DateTime;
ElfogadasDatum : DateTime;
BeadasDatum : DateTime;
ErtekelesDatum : DateTime;
VedesDatum : DateTime;
URL : string;
EredmenySzovegesen : string;
Eredmeny : int;

IdoszakNev : string;
ModultNev : string;
ModulTipus : string;
JelentkezesDatuma : DateTime;
LejelentkezesDatuma : DateTime;
Vegeredmeny : int;
VegeredmenySzovegesen : string;
VegeredmenyNum : double;

Bírálati jegyek bíráló típus szerint:
Belső témavezető bírálata: BelsoTem
Belső opponens bírálata: BelsoOpp
Külső témavezető bírálati jegye: KulsoTem
Külső opponens bírálati jegye: KulsoOpp
Belső konzulens bírálati jegye: BelsoKon
Külső konzulens bírálati jegye: KulsoKon
Belső bíráló bírálati jegye: BelsoBir
Külső bíráló bírálata: KulsoBir
Elnök bírálata: Elnok
Témavezető bírálati jegye: Temavezeto

ZáróVizsgaIdőszakEredmények:

ZáróVizsgaTárgyEredmények

A hallgató záróvizsgáinak eredményeit tartalmazó
gyűjtemény

A hallgató záróvizsga tárgyainak eredményeit
tartalmazó gyűjtemény

Elemek:

Elemek:

IdoszakNev : int;
IdoszakKezdet : DateTime;
IdoszakVeg : DateTime;
JelentkezesDatuma : DateTime;
LejelentkezesDatuma : DateTime;
Eredmeny : int;
EredmenyNum : double;
EredmenySzovegesen : string;
ModulTipus : string;
ModulNev : string;
UtolsoIdoszak : string;
VizsgaAzonosito : string;

IdoszakNev : int;
IdoszakKezdet : DateTime;
IdoszakVeg : DateTime;
JelentkezesDatuma : DateTime;
LejelentkezesDatuma : DateTime;
Eredmeny : int;
EredmenyNum : double;
EredmenySzovegesen : string;
TargyNev : string;
TargyKod : string;

ModulTipus : string;
ModulNev : string;
TargyKredit: double;

A gyűjtemény elemei a felület megfelelő elemeinek értékeit adják vissza.
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Például a ZáróVizsgaIdőszakEredmények gyűjteményben vizsgált Eredmény a hallgató
záróvizsgaidőszakának szöveges eredményét adja vissza, míg az EredményNum az „Eredmény számmal”
mező – akár tizedesekben kifejezett – szám értékét.
A záróvizsga gyűjtemények szerkesztése a részeredmények alatt:
Szakdolgozatok

double osszeg1 := 0.0;
foreach elem1 in Szakdolgozatok do
osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;
end;
return osszeg1;
FIGYELEM! A Szakdolgozat értéke csak akkor fog
megjelenni, ha a védés dátuma ki van töltve a szakdolgozat
felületen.
ZaroVizsgaVegeredmenyek
double osszeg1 := 0.0;
foreach elem1 in ZaroVizsgaVegeredmenyek
do
osszeg1 := osszeg1 + elem1.Vegeredmeny;
end;
return osszeg1;
ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek double osszeg1 := 0.0;
foreach elem1 in ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek do
osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;
end;
return osszeg1;
ZaroVizsgaTargyEredmenyek
double osszeg1 := 0.0;
foreach elem1 in ZaroVizsgaTargyEredmenyek do
osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;
end;
return osszeg1;
Szerkesztéskor, ha kiválasztjuk a hivatkozást, és rákattintunk, akkor a meta szerkesztő alsó ablakában
megjelenik, hogy mely hivatkozások használhatóak.
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Hivatkozások
Ha mindegyik hivatkozás elkészült, akkor meg kell adni a végső eredmény számításának algoritmusát.
Ezt a felületen a legutolsó, záróvizsga végeredménye mezőben tehetjük meg. Fontos, hogy ennél a csoportos
számításnál az egyes gyűjtemények végére az „end” után ne rakjunk „return”-t, mert ez befolyásolja a helyes
érték kiszámítását!
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Záróvizsga végeredmény számításához algoritmus megadása

17.2. Záróvizsga eredmény számítása vizsgánként
Záróvizsga eredmény számításnál az egyes vizsgák eredménye egyenként is számítható
A 'ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek' kollekció 'VizsgaAzonosito' változójának segítségével a vizsga egyedi
azonosítója által megkülönböztethetők az egyes vizsga eredmények és a meta felületen képzett algoritmus
segítségével számíthatóak és kihelyezhetőek ezek az eredmények külön-külön is a felületi mezőbe (a
'Hallgató képzései (6000) menüponton a 'Záróvizsga részeredmények és Oklevél eredmények' TAB alatt).
Például XY vizsga azonosítójú alkalom érdemjegyének lekérdezése:
double osszeg1 := 0.0;
foreach elem1 in ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek do
if (elem1.VizsgaAzonosito = "XY") then
osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;
end;
end;
return osszeg1;
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17.3. Záróvizsga eredmény számítása tárgyanként
Amennyiben több tárgy záróvizsga eredményét egyenként ki szeretnénk számítani, akkor két lehetőség áll
rendelkezésre:
1: meghatározzuk a tárgyak sorszámát a számításban
2: meghatározzuk a konkrét tárgykódot a záróvizsga eredmény számításban
A tárgyak sorszámának meghatározására az „index” nevű változót használhatjuk a képletben, például a
következőképp:
double osszeg1 := 0.0;
int index := 1;
foreach elem1 in ZaroVizsgaTargyEredmenyek do
if (index = 2) then
osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;
end;
index := index +1;
end;
return osszeg1;
Az „If” utáni pirosan jelzett (index = 2) kifejezés ebben az esetben azt jelenti, hogy a második tárgy
záróvizsga eredményét szeretnénk kiszámítani. Ha itt 1 szerepelne, akkor az az első záróvizsga tárgy
eredményének számítását jelenti. Így annyi sorszámot kell külön számolnunk, ahány záróvizsga tárgy
eredményére kíváncsiak vagyunk. Amennyiben olyan sorszámot írunk be a számításhoz, mely már nem
létezik (pl. 2 db. záróvizsga tárgy van, de beírjuk, hogy index = 3), akkor az adott függvény visszatérési
értéke 0.
A sorszám szerinti számítással konkrétan nem azonosíthatók a záróvizsga tárgyak, sorrendjük sem
határozható meg, csupán az egyes eredmények külön kiszámítására szolgál. Így ezzel a módszerrel az egyes
hallgatók eredményei nem hasonlíthatók össze.
Amennyiben konkrétan egy-egy tárgy záróvizsga eredményére vagyunk kíváncsiak, akkor muszáj a második
lehetőséget választanunk, ilyenkor a képletbe konkrét tárgykódot kell meghatároznunk.
Ezt például így tehetjük meg:
double osszeg1 := 0.0;
int index := 1;
foreach elem1 in ZaroVizsgaTargyEredmenyek do
if (elem1 .TargyKod = „MKQG-K4A-88392V”) then
osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;
end;
index := index +1;
end;
return osszeg1;
A konkrét tárgykód megadásával az egyes hallgatói eredmények összehasonlíthatók.
FIGYELEM! A ZaroVizsgaTargyEredmenyeg függvény kizárólag a záróvizsga tárgyak eredményeinek
számítására szolgál, korábbi félévek indexsorainak beszámítása a TárgyEredmény függvény használatával
lehetséges.
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A felületen beírt algoritmus akkor fut le, ha a Hallgatók(5400)/Képzések(6000) menüpontban a Záróvizsga
részeredmények és Oklevél eredmények tabulátor fülön a Számolás gombot használjuk, és a záróvizsga
végeredménye mezőben jelenik meg a kiszámított eredmény.
Ez a „Számolás ill. „Záróvizsga eredmény számolás” gomb még megtalálható a következő felületeken:
1. Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)/Vizsgák(41100)
2. Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)/Tárgyak(41200)Vizsgák(42250)
Az 1 és 2. pontban jelzett felületeken kerül alkalmazásra a „Záróvizsga eredmény számolás” gomb
akkor a vizsga összes hallgatójának kiszámolja az eredményeket.
3. Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)/Tárgyak(41200)Vizsgák(42250)/Hallgatói
jelentkezések(42300)
4. Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)/Vizsgák(41100)/Hallgatói
jelentkezések(41250)
Pl. egy záróvizsga eredmény számításárára az alábbi meta a záróvizsga végeredménynél található.
double osszeg1 := 0.0;
foreach elem1 in Szakdolgozatok do
osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;
end;

double osszeg2 := 0.0;
foreach elem1 in ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek do
osszeg2 := osszeg2 + elem1.Eredmeny;
end;

double osszeg3 := 0.0;
foreach elem1 in ZaroVizsgaTargyEredmenyek do
osszeg3 := osszeg3 + elem1.Eredmeny;
end;

double osszeg4 := 0.0;
foreach elem1 in ZaroVizsgaVegeredmenyek do
osszeg4 := osszeg4 + elem1.Vegeredmeny;
end;

double vegosszeg := 0.0;
vegosszeg := (osszeg1 + osszeg2 + osszeg3 + osszeg4) / 4;
return vegosszeg;
A ZaroVizsgaTargyEredmenyek gyűjtemény TargyKredit elemével vizsgálni lehet az egyes záróvizsga
tárgyak kreditértékeire. Így lehetőség nyílik például súlyozott záróvizsga átlagot számítani a záróvizsga
tárgyakból.
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Szakdolgozati bírálati jegyek hivatkozása
A Szakdolgozatok gyűjteménnyel nem csak a szakdolgozat védés eredményére lehet vizsgálni a Záróvizsga, illetve Oklevélszámításoknál, hanem a szakdolgozat bírálati jegyére/jegyeire is.
A hagyományos "Szakdolgozatok" gyűjteményhez a "Szakdolgozat bíráló típus" kódtétel alapján a
következő tulajdonságok készültek el:
- BelsoTem
- BelsoOpp
- KulsoTem
- KulsoOpp
- BelsoKon
- KulsoKon
- BelsoBir
- KulsoBir
- Elnok
- Temavezeto.
A tulajdonságok a védés eredményénél is használt képlet szerint illeszthetőek be az eddig használt
"Eredmény" tulajdonság helyére. Így konkrétan számíthatjuk, hogy az egyes bíráló típusok milyen bírálattal
látták el a szakdolgozatot. Amennyiben egy bírálótípussal több érdemjegy is rögzítésre került, akkor a később
keletkezettet számítja a program.
Példa, amikor az elnök bírálatára szeretnénk hivatkozni:
double osszeg1 := 0.0;
foreach elem1 in Szakdolgozatok do
osszeg1 := osszeg1 + elem1.Elnok;
end;
return osszeg1;

17.3.1. Záróvizsga-lejelentkezéshez meta-vizsgálat
A záróvizsga-időszakban történő záróvizsgára feljelentkezéshez és vizsga-lejelentkezéshez meg lehet
határozni külön határidőt. Amennyiben a „JelentkezesTipus” függvény értéke „Lejelentkezés”, akkor a
„JelentkezesiHatarido” függvénnyel meghatározott időszakig lehetséges a lejelentkezés. A fejlesztésnek
vizsgacserés időszak esetén lehet kiemelkedő jelentősége.
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A záróvizsga jelentkezési feltételeknél és eredményszámításoknál lehet alkalmazni a szokásos függvényeket,
melyeket a meta-szerkesztőben találhatók. Így például (a teljesség igénye nélkül) lehet hivatkozni a hallgató
korábban teljesített tárgyaira, tárgyfelvétel típusaira, megszerzett kreditjeire, vagy utolsó félévének számított
értékeire.
Záróvizsgák közötti napok meghatározása függvénnyel
A „ZarovizsgakKozottiNapok” függvény segítségével az intézmény korlátozhatja a záróvizsgára történő
jelentkezést a vizsgák közötti napok számának figyelésével.
A függvény tehát alkalmas arra, hogy segítségével meghatározható legyen azon napok száma, melynek el
kell telni két záróvizsga között.
A függvény teljes alakja:

17.3.2. ZarovizsgakKozottiNapok(Tárgy, nap (szám), tipus).
Amennyiben határozunk meg konkrét tárgykódot, vagy "Subject.Code"-ot használunk a tárgy paraméter
helyén, akkor csak az adott záróvizsga tárgy vizsgáira figyel a függvény, viszont tetszőleges ("_") tárgy
paraméter esetén minden záróvizsgára lefut a függvény, függetlenül attól, hogy másik tárgyhoz tartozik.
A "nap" paraméterbe kell szám értékkel megadni azt a számot, mely a két vizsga közötti napok számát jelenti.
Ez a paraméter nap-óra-perc szinten számít.
A típus paraméterben kell meghatározni, hogy minden napra (MINDENNAP), vagy csak munkanapokra
(MUNKANAP) vonatkozzon a számítás.
A függvény visszatérési értéke tehát a "nap" paraméter beállított száma lesz.
A ZarovizsgakKozottiNapok az aktuális vizsgát követő, illetve megelőző időszakra vonatkozóan egyaránt
figyeli a meghatározott napon belül szereplő vizsgákat.
A függvényt az egyes záróvizsgák jelentkezési feltételeihez kell beállítani.
A már ismert módon lehetőség van a metafüggvényhez komment csatolására, hogy a hallgatók számára
kiiratható legyen, hogy milyen feltétel nem teljesül.

17.3.3. ZVidoszakbanNemJelentMegBejegyzesekSzama
Numerikus meta függvény, melynek segítségével vizsgálni lehet az egyes záróvizsgák „Nem jelent meg”
jelölőnégyzet értékére.
Ez alapján olyan hallgató további vizsgajelentkezése korlátozható, akinek adott számú ilyen típusú
záróvizsgája van az adott záróvizsga időszakban a záróvizsga tárgyából. A függvénynél meg kell adni
relációval egy értéket, akkor fog igaz értékkel teljesülni jelentkezésnél, hogyha a visszatérési érték megfelel
a beállított számnak.
A függvény az egyes záróvizsgák jelentkezési feltételeinél alkalmazható.
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17.3.4. Hallgató tárgyeredményének számítása a záróvizsgánál
Korábban már volt szó róla, hogy a záróvizsgatárgyak eredményeire lehet hivatkozni a
ZaroVizsgaTargyEredmenyek függvény segítségével. Azonban lehetséges, hogy nem záróvizsgatárgy,
hanem a tanulmányok alatt korábban teljesített (vagy felvett) tárgyakra, vagy azok eredményeire szeretnénk
vizsgálni. Ezekre az esetekre alkalmazható a már korábbiakban is részletezett Tárgyeredmény függvény
(leírását a dokumentáció korábbi részében találja).
A TárgyEredmény függvény használata például így nézhet ki a számításban, ha mondjuk a 10. mezőben
számolom:
double osszeg10 := 0.0;
If TargyEredmeny("TKQS-G71-14498V", "VIZSGA", _) > 1
then
osszeg10 := TargyEredmeny("TKQS-G71-14498V", "VIZSGA", _);
else
osszeg10 := 0.0;
end;
return osszeg10;

A TKQS-G71-14498V kódú, vizsga követelményű tárgy eredményét adja vissza ebben az esetben a képlet (
az _ jel a tetszőleges félévet jelenti, így minden féléven az utolsó indexsor bejegyzést vizsgálja).

17.3.4.1. Záróvizsgatárgy-díj figyelése
A hallgatók számára a kliens programban szolgáltatás jogcím esetén a kiírásra kerülő pénzügyi tételhez
megadható záróvizsga tárgy is. Így ellenőrizhető és számonkérhető a hallgató által újra felvett
záróvizsgatárgy díjának befizetése (pl. „Hallgatók/Hallgató pénzügyei/Kiírt tételek (12400)” felületen). A
tárgyválasztóban olyan záróvizsgatárgyak jelennek meg, melyeket valaha felvett a hallgató, de nem
jelentkezett le róla. A záróvizsgatárgyak az addig felvett összes záróvizsga-időszakból kerülnek
megjelenítésre.

17.3.4.2. Záróvizsga- és oklevéleredmény számolási algoritmus futtatása a
felületeken
Záróvizsga-eredmény – a fenti fejezetekben leírtak alapján elkészített algoritmus szerint - az alábbi
felületeken futtatható a „Záróvizsga eredményszámolás” gombbal, az Oklevéleredmény pedig az
„Oklevéleredmény számolás” gombbal.
Az algoritmus lefutásáról visszajelző üzenet tájékoztat.








Saját adatok/Záróvizsgák (54100),
Saját adatok/Záróvizsgák/Hallgatói jelentkezések (54150),
Saját adatok/Záróvizsgatárgyak/Vizsgák (54650),
Saját adatok/Záróvizsgatárgyak/Vizsgák/Hallgatói jelentkezések (54700),
Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Vizsgák (41100),
Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Vizsgák/Hallgatói jelentkezések (41250),
Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Tárgyak/Vizsgák/Hallgatói jelentkezések (41300),
Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Vizsgák (59250),
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Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Vizsgák/Hallgatói jelentkezések
(59300) Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Tárgyak/Vizsgák (59650),
Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Tárgyak/Vizsgák/Hallgatói
jelentkezések (59700).

Záróvizsga-eredmény és Oklevéleredmény számolás gomb

18. Záróvizsga és oklevél eredmények importálása
Amennyiben az intézmény úgy dönt, hogy nem készít a záróvizsga és oklevél eredmények kiszámítására
algoritmust, de mégis szeretné a programban nyilvántartani az eredményeket, lehetősége van az
eredményeket importálni.
Importálás a „Képzések/Hallgatók(120100)” és a „Szervezeti egységek/Képzések/Hallgatók(204500)”
menüpontokon az "Oklevél, és záróvizsga eredmények" felületeken lehetséges.
Az importban kulcs mező a Hallgató Neptun-kódja, Képzéskód, Felvétel éve. Az eredmények importja
számmal történik két tizedes jegyig.
Ahhoz, hogy az eredmények megjelenjenek, a „Képzések/Hallgatók” menüpontban a "Záróvizsga és oklevél
eredmények" tabulátor fül alatt a "Záróvizsga részeredmények" belső tabfülön az import előtt létre kell hozni
a felhasználónak a mezőket. A mezők létrehozását a Képzések menüpontban a „Záróvizsga Oklevél
eredmények” tabfül belső „”Záróvizsga eredmények, oklevél eredmények” tabfülön kell megtennie oly
módon, hogy pl. a záróvizsga adat1 mező mellett található leírás mezőben kell megadnia a mező nevét.
(Ezeknek a mezőknek a létrehozását jelen dokumentum Záróvizsga/Oklevél részeredmények kiszámítása
fejezetében részletezzük.)
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Az importban azonban nem azt a nevet kell megadni, melyet beírtunk a szöveges mezőbe, hanem a mező
adatbázis nevét, vagyis záróvizsga metaeredménye1 lesz a záróvizsga adat1 mező eredménye, vagy
záróvizsga metaeredménye2 lesz a záróvizsga adat2 mező eredménye stb.

Oklevél- és záróvizsga-eredmények import
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Oklevél és záróvizsga eredményei import fejléce

19. Sikeres/sikertelen kimeneti vizsga beállítása
A FIR felé jelentési kötelezettsége van az intézménynek a záróvizsga, ill. a kimeneti vizsga eredményére,
dátumára, típusára vonatkozóan.
Ezért a Záróvizsga modul segítéségével létrehozható a kimeneti vizsga sor így,
a „Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszak(40700)/Jelentkezett hallgatók(41050)” menüpontban a
„Hallgató záróvizsga elemei” tab fülön található a „Záróvizsga sikeressége” kódtételes mező.
A kódtétel értékei: Sikeres, Sikertelen, Nem jelent meg.
Amennyiben a hallgató záróvizsga jelentkezésénél kitöltésre kerül a Záróvizsga sikeressége mező
a kódtétel Sikeres, vagy Sikertelen értékével, akkor létre hozásra kerül, egy kimenti vizsga sor a
„Hallgatók/ Hallgató képzései(6000)/Záróvizsga részeredmények és Oklevél eredmények”, és a
„Hallgatók/ Hallgató képzései(6000)/Modulok adatai” felület alatt található a „Kimeneti vizsgák” tab
fülön.
A kimeneti vizsga létrehozásakor a „Vizsga dátuma” mezőben az adott hallgatóra vonatkozóan az
összes záróvizsga jelentkezései közül az időben utolsó záróvizsga ideje került feltöltésre.
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Záróvizsga sikeresség beállítása

Kimeneti vizsga
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20. Archiválási lehetőségek záróvizsga modul felületein
A záróvizsga modulban a „Jelentkezési időszakok(40700)” menüpontban archiválási lehetőség található.
A megjelölt időszaknál a „Szerkeszt” gomb megnyomása után pipáljuk be az „Archivált” jelölőnégyzetet.
Ezzel a már nem használt, nem aktuális jelentkezési időszakok archiválásra kerülnek. A „Jelentkezési
időszakok(40700„ menüpontra lépve mindig azok az időszakok jelennek meg, melyek nem kerültek
archiválásra. Ha a felületen bepipáljuk az „Archiváltak is” jelölőnégyzetet, akkor azok az időszakok is
megjelennek, melyek archiválásra kerültek.
Archiválási lehetőség a „Bizottságok(44050)” felületen is található.
Az archiválás csak a felületen való megjelenítést szabályozza.

Jelentkezési időszak archiválása
Archivált adatok megjelenítése az „Archiváltak is” jelölőnégyzet segítségével az alábbi felületeken
alkalmazható:
„Hallgatói jelentkezések (41000), Kérvények(47050), Kérvények(47250) Jelentkezési időszakok(40700)”,
„Hallgatói jelentkezések(41250)” és „Hallgatói jelentkezések(42300)” archivált bizottság hozzáadása,
„Bizottság(41300)” és „Bizottság(42350)”, „Bizottságok(44050)”.
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Archivált bizottságok hozzárendelése

21. Záróvizsga időszak kezelése szervezeti egység szinten
Záróvizsga időszakok, szervezeti egység szinten történő kezeléshez a záróvizsga menüpontjai a „Szervezeti
egység” menüpont alatt találhatóak. Szervezeti egység szinten történő kezelést akkor javasoljuk, ha az
intézményben nem egy központi szervezet végzi a hallgatók záróvizsga jelentkezéseivel kapcsolatos
teendőket. Pl. tanszék szinten történik a záróvizsga jelentkezések kezelése.
A felületeken a záróvizsgáztatás modulban már bemutatott, a hallgatók záróvizsgára bocsátását megelőzően
az adatok ellenőrzésére szolgáló menüpontok találhatóak meg: „Hallgatók (58600)”, „Féléves indexsor
bejegyzések (58650)”, „Előrehaladás vizsgálat (58700)”, „Mérföldkő ellenőrzés(58750)”, „Hallgatói
jelentkezések(58800)”, „Szakdolgozatok(58950)”.
A szervezeti egység alatt a záróvizsga modul időszakok, jelentkezett hallgatók, vizsgák, tárgyak, bizottságok
kezelésére szolgáló menüpontok valamint a származtatott menüpontok is megtalálhatóak „Jelentkezési
időszakok (59000)”, „Jelentkezett hallgatók (59050)”, „Vizsgák (59250)”, „Tárgyak(59550)”,”Bizottsági
tagok(59900)”és”(6000), „Bizottsági tagok(60050)”.
A menüpontok működése megegyezik a „Záróvizsgáztatás(40600)” menüpont működésével. Annyiban
azonban eltér, hogy a felületen a záróvizsga jelentkezési időszak létrehozásával automatikusan az a szervezeti
egység kerül kitöltésre, mely alatt az időszak létrehozásra került.
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A menüponton a "Rekurzív" jelölőnégyzet használatával azok a záróvizsga időszakok láthatóak, amelyekhez
a hozzárendelt szervezeti egység, a felettes, „Szervezeti egységek (28000)” menüpontban kiválasztott
szervezeti egységhez tartoznak.

Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok
A záróvizsga időszakok szervezet szinten történő kezeléséhez, elkülönítéséhez, nem csak a menüpontokra,
hanem szűrési feltételekre is szükség van. Vagyis meg kell határozni, hogy a szervezet mely képzést, ill.
mely képzés hallgatóit kezelheti a záróvizsga időszaknál (szervezeti egységek felől).
Amennyiben nem a tanulmányi osztály, nem a kar, hanem a tanszék kezeli a záróvizsga időszakokat és a
záróvizsgázó hallgatókat, akkor létre kell hozni egy olyan kapcsolatot, hogy a tanszék oldalról is láthatóvá
váljanak a hallgatók és képzéseik, mivel a hallgató képzése a karhoz tartozik és a hallgató képzésének
nincs kapcsolata a tanszékkel.
Ezért a Képzések menüpontokon található az Adminisztrációs szervezet felület, ill. tabulátor fül. A felületen
képzésenként kell megadni, hogy az adott képzésnek mely tanszék vagy más szervezet az adminisztrációs
szervezete.
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Adminisztráció szervezet hozzárendelése képzéshez
Miután a kiválasztott képzéshez hozzárendelésre került pl. „AK” tanszék, akkor a „Szervezeti egységek
„menüpontban az AK tanszéket kiválasztva a „Záróvizsgáztatás (58550)”/”Jelentkezési időszakok (59000)”
menüpontban csak azok a záróvizsga jelentkezési időszakok jelennek meg, melyeknél szerepel olyan képzés
(Modulok tab fülön hozzárendelve), melyhez az AK tanszék adminisztrációs szervezetként hozzárendelésre
került. A „Jelentkezési időszakok (59000)”/”Jelentkezett hallgatók (59050)” menüpontban pedig csak azokat
a hallgatókat látja, akik ahhoz a képzéshez tartoznak, melynél az AK tanszék az adminisztrációs szervezet.
Valamint a „Jelentkezett hallgatók (59050)” menüpontban a Hozzáad gombra kattintva is csak azok a
hallgatók jelennek meg és azokat tudja jelentkeztetni az ügyintéző, akik az általa adminisztrációs
szervezetként kezelt képzés vagy képzések hallgatói.
A „Szervezeti egységek” menüpontban a hallgatói adatok ellenőrzésére szolgáló „Záróvizsgáztatás
(58550)”/”Hallgató (58600)” menüpontban is csak azokat a hallgatókat látja az AK tanszék, amely
képzéshez Adminisztrációs szervezetként hozzárendelték.
A szervezet felől a záróvizsga időszaknál a Hozzáad gombra kattintva lehet új időszakot kiírni. Az időszaknál
a „Modulok” adatai tab fülön mindenképpen szükséges képzést vagy szakot is az időszakhoz rendelni.
Figyelem: Ha nem kerül képzés/szak hozzárendelésre az időszakhoz, akkor nem történik szűrés és az
intézmény összes hallgatója tud jelentkezni!
A szervezeti egység alatt található záróvizsga menüpontok között a bizottságok kezelésére vonatkozó
menüpontok is megtalálhatóak. A bizottságoknál azonban nincs szűrési feltétel.
A felületen a záróvizsga jelentkezési időszak létrehozásával automatikusan az a szervezeti egység kerül
kitöltésre, mely alatt az időszak létrehozásra került.
A "Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok (59000)" menüponton az időszakhoz
rendelt szervezeti egység alapján történik a "Szervezeti egységek/Záróvizsgáztatás/Jelentkezési
időszak/Jelentkezett hallgatók (59050)" menüponton a hallgatók megjelenítése. Azok a hallgatói képzés
sorok jelennek meg, akiknél a hallgató képzés szervezeti egysége és az időszakhoz rendelt szervezeti
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egység megegyezik. A felületen található egy új "Rekurzív" jelölőnégyzet, amely nem csak a záróvizsga
időszakhoz hozzárendelt szervezeti egység alapján, hanem rekurzívan jeleníti meg az adott szervezeti
egység alá tartozó hallgatókat. A rekurzivitás vonatkozik a záróvizsga időszakhoz rendelt modulok
adminisztrációs szervezetére is.
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22. Záróvizsga időszak meghirdetéssel kapcsolatos
munkafolyamatok összefoglalása
A következő fejezetben a záróvizsga időszak kezeléséhez és a jelentkezési időszakok meghirdetéséhez
szeretnénk útmutatást adni. Hiszen az időszakok kezelése, a záróvizsga jelentkezések meghirdetése,
intézményenként, karonként vagy esetleg képzésenként is eltérő lehet.
A záróvizsga időszakok leggyakrabban használt formái:







Időszak kerül meghirdetésre, hallgató csak időszakra jelentkezik (ezután ügyintéző osztja be a
hallgatókat a vizsgára, és ha szükséges tárgyra).
Időszak és vizsga kerül meghirdetésre, hallgató időszakra és vizsgára jelentkezik.
Az időszakra történő jelentkezésnél a záróvizsga elemek és tételsorok, tételek hallgatóhoz kerülnek,
vagy ügyintéző által történhet a hozzárendelésük.
Időszak és tárgy kerül meghirdetésre, hallgató időszakra és tárgyra jelentkezik (ezután ügyintéző
osztja be a hallgatókat vizsgára).
Időszak, tárgy és vizsga kerül meghirdetésre, hallgató időszakra, tárgyra és vizsgára jelentkezik. A
tárgy és a vizsga nincs összekapcsolva, nincs köztük kapcsolat.
Időszak , tárgy és vizsga kerül meghirdetésre, hallgató időszakra, tárgyra és vizsgára jelentkezik. A
tárgy és a vizsga összekapcsolásra kerül, azaz meghatározzuk, hogy adott tárgyból a vizsga mikor
történik.

22.1.1. Időszak kerül meghirdetésre, hallgató csak időszakra jelentkezik,
vizsgára a beosztást ügyintéző végzi.






„Jelentkezési időszakok(40700)/Alapadatok” tabulátor fülön záróvizsga időszak megadása
„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön, Záróvizsga jelentkezési időszak meghirdetése
„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön
Jelentkezés a hallgatói webről/(ha a lejelentkezés is engedélyezett)/Időszak lejelentkezés
jelölőnégyzet megjelölése. Jelentkezéskor Zv elemek hozzárendelése jelölőnégyzet bejelölése
„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön Jelentkezési feltétel mezőben feltétel megadása, amennyiben
az időszakra jelentkezésnek feltétele van.
A jelentkezések lezárulta után, lehet a hallgatókat vizsgára, ill. szükség esetén tárgyra jelentkezteti.
Ha tárgy és vizsga is van, előbb mindig a tárgyra jelentkeztessük a hallgatókat!

22.1.2. Időszak és vizsga kerül meghirdetésre, hallgató időszakra és
vizsgára jelentkezik.


„Jelentkezési időszakok (40700)/Alapadatok” tabulátor fülön záróvizsga időszak megadása.
„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön Záróvizsga jelentkezési időszak meghirdetése 1. Jelentkezési
időszak tabulátor fülön. Jelentkezéskor Zv elemek hozzárendelése jelölőnégyzet bejelölése




„Jelentkezés a hallgatói webről” és a„ Vizsgajelentkezés” jelölőnégyzet megjelölése.
Ha a lejelentkezés is engedélyezett/Időszak lejelentkezés és „Vizsgalejelentkezés jelölőnégyzet
megjelölése”.
Figyeljünk arra, hogy ha az időszakról engedélyezésre kerül a lejelentkezés, akkor a vizsgáról is
engedélyezni kell a lejelentkezést!
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Ha csak a vizsgáról történik engedélyezésre a lejelentkezés de időszakról nem (és van több vizsga
rendelve az időszakhoz), akkor a hallgató csak vizsgát tud cserélni, időszakot viszont nem tud leadni.



„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön Jelentkezési feltétel mezőben feltétel megadása,
amennyiben az időszakra jelentkezésnek feltétele van.



„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön Vizsgajelentkezési határidő mezőben feltétel megadása.
Amennyiben engedélyezésre kerül a Vizsgalejelentkezés jelölőnégyzet és szeretnénk egy határidőt
szabni, hogy pl. a vizsga lejelentkezési határidő előtt mennyi idővel lehet lejelentkezni.




„Modulok adatai” tabulátor fülön Képzés vagy Szak hozzárendelése.
Csak ebben az esetben figyeli a program, hogy a hallgató egy időszakban képzésenként, ill.
szakonként egy vizsgára tud jelentkezni! Képzés és Szak együttes hozzárendelés esetén nincs
figyelés!



„Jelentkezési időszakok(40700)/Vizsgák(41100)” menüpontban vizsga meghirdetése.

A jelentkezések lezárása után lehet a hallgatókat tárgyra jelentkeztetni.
Amennyiben tárgy is kezelésre kerül a záróvizsga időszaknál, akkor ezt a formát csak abban az esetben
válasszuk, ha igaz, hogy a vizsgán szereplő tárgyakból minden hallgató vizsgázik. Ugyanis ebben a
formában - mivel a vizsga később összerendelésre kerül a tárggyal - a tárgy hallgatói alatt a vizsga
összes hallgatója is megjelenik!!!
Ha a vizsgán több tárgy szerepel, és hallgatónként eltérőek lehetnek a tárgyak melyekből a hallgatók
vizsgáznak, de az intézmény szeretné a hallgatókat a vizsgára beosztani, akkor javasoljuk a következő
pontban leírt formát alkalmazni: „Időszak és tárgy kerül meghirdetésre, hallgató időszakra és tárgyra
jelentkezik”

22.1.3. Időszak és tárgy kerül meghirdetésre, hallgató időszakra és
tárgyra jelentkezik


1 „Jelentkezési időszakok (40700)/Alapadatok” tabulátor fülön záróvizsga időszak megadása



„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön, Záróvizsga jelentkezési időszak meghirdetése



„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön „Jelentkezés a hallgatói webről” és a „Tárgyjelentkezés”
jelölőnégyzet megjelölése.



Ha a lejelentkezés is engedélyezett/”Időszak lejelentkezés” és „Tárgylejelentkezés” jelölőnégyzet
megjelölése.



Figyeljünk arra, hogy ha az időszakról engedélyezésre kerül a lejelentkezés, akkor a tárgyról is
engedélyezni kell a lejelentkezést!
Ha csak a tárgyról történik engedélyezésre a lejelentkezés de időszakról nem (és van több tárgy
rendelve az időszakhoz), akkor a hallgató csak tárgyat tud cserélni, időszakot viszont nem tud leadni.




„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön Jelentkezési feltétel mezőben feltétel megadása. Amennyiben
az időszakra jelentkezésnek feltétele van.
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„Modulok adatai” tabulátor fülön Képzés vagy Szak hozzárendelése.
Csak ebben az esetben figyeli a program, hogy a hallgató egy időszakban képzésenként, ill.
szakonként egy vizsgára tud jelentkezni! Képzés és Szak együttes hozzárendelés esetén nincs
figyelés!



„Jelentkezési időszakok(40700)/Tárgyak(41100) ” menüpontban tárgy hozzárendelése időszakhoz.



„Jelentkezési időszakok(40700)/Tárgyak(41100) ” menüpontban a „Kiegészítő adatok” tabulátor
fülön a tárgyjelentkezésnek lehet jelentkezési feltételt megadni az „Előkövetelmény”, vagy a
„Végleges követelmény” mezőben.

22.1.4. Időszak, vizsga és tárgy kerül meghirdetésre, hallgató időszakra,
tárgyra és vizsgára jelentkezik. Tárgy és vizsga között nincs kapcsolat!


„Jelentkezési időszakok (40700)/Alapadatok” tabulátor fülön záróvizsga időszak megadása



„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön Záróvizsga jelentkezési időszak meghirdetése



„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön, Jelentkezés a hallgatói webről , „Vizsgajelentkezés és
Tárgyjelentkezés” jelölőnégyzet megjelölése.
Ha a lejelentkezés is engedélyezett/„Időszak lejelentkezés”, „ Vizsgalejelentkezés és
Tárgylejelentkezés” jelölőnégyzet megjelölése.





Figyeljünk arra, hogy ha az időszakról engedélyezésre kerül a lejelentkezés, akkor a Vizsgáról és
Tárgyról is engedélyezni kell a lejelentkezést!
Ha csak a vizsgáról vagy tárgyról történik engedélyezésre a lejelentkezés de időszakról nem (és van
több vizsga ill. tárgy rendelve az időszakhoz), akkor a hallgató csak vizsgát és/vagy tárgyat tud
cserélni, időszakot leadni nem.



1. „Jelentkezési időszak” tabulátor fülön Jelentkezési feltétel mezőben feltétel megadása.
Amennyiben az időszakra jelentkezésnek feltétele van.



1. „Jelentkezési időszak” tabulátor fülön „Vizsgajelentkezési határidő” mezőben feltétel megadása.
Amennyiben engedélyezésre kerül a Vizsgalejelentkezés” jelölőnégyzet és szeretnénk egy határidőt
szabni, hogy pl. a vizsga lejelentkezési határidő előtt mennyi idővel lehet lejelentkezni.




„Modulok” adatai tabulátor fülön Képzés vagy Szak hozzárendelése.
Csak ebben az esetben figyeli a program, hogy a hallgató egy időszakban képzésenként, ill.
szakonként egy vizsgára tud jelentkezni! Képzés és Szak együttes hozzárendelés esetén nincs
figyelés!



1. „Jelentkezési időszakok(40700)/Vizsgák(41100) ” menüpontban vizsga meghirdetése.



„Jelentkezési időszakban(40700)/Tárgyak(41200) ” menüpontban tárgy hozzáadása időszakhoz.



„Jelentkezési időszakok(40700)/Tárgyak(41100)” menüpontban a „Kiegészítő adatok” tabulátor
fülön a tárgyjelentkezésnek lehet jelentkezési feltételt megadni, az „Előkövetelmény”, vagy a
„Végleges követelmény” mezőben.
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22.1.5. Időszak és vizsga kerül meghirdetésre, hallgató időszakra,
tárgyra és vizsgára jelentkezik. Tárgy és vizsga között kapcsolat van!


„Jelentkezési időszakok (40700)/Alapadatok” tabulátor fülön záróvizsga időszak megadása



„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön Záróvizsga jelentkezési időszak meghirdetése



„Jelentkezési időszak” tabulátor fülön „Jelentkezés a hallgatói webről”, Vizsgajelentkezés és
Tárgyjelentkezés” jelölőnégyzet megjelölése. Amennyiben rögzítésre kerültek záróvizsga elemek és
záróvizsga tételek, akkor a „Jelentkezéskor ZV elemek hozzárendelése” jelölőnégyzet bejelölése.



Ha a lejelentkezés is engedélyezett, akkor az „Időszak lejelentkezés”, „Vizsgalejelentkezés és
Tárgylejelentkezés” jelölőnégyzet megjelölése.



Figyeljünk arra, hogy ha az időszakról engedélyezésre kerül a lejelentkezés, akkor a Vizsgáról és
Tárgyról is engedélyezni kell a lejelentkezést!
Ha csak a vizsgáról vagy tárgyról történik engedélyezésre a lejelentkezés de időszakról nem (és van
több vizsga ill. tárgy rendelve az időszakhoz). akkor a hallgató csak vizsgát és/vagy tárgyat tud
cserélni,viszont időszakot nem tud leadni.





1. „Jelentkezési időszak” tabulátor fülön Jelentkezési feltétel mezőben feltétel megadása.
Amennyiben az időszakra jelentkezésnek feltétele van.



1. „Jelentkezési időszak” tabulátor fülön „Vizsgajelentkezési határidő” mezőben feltétel megadása.
Amennyiben engedélyezésre kerül a „Vizsgalejelentkezés” jelölőnégyzet és szeretnénk egy határidőt
szabni, hogy pl. a vizsga lejelentkezési határidő előtt mennyi idővel lehet lejelentkezni.



„Modulok” adatai tabulátor fülön Képzés vagy Szak hozzárendelése.




1.Jelentkezési időszakok(40700)/Tárgyak (41100) menüpontban tárgy meghirdetése.
„Jelentkezési időszakban(40700)/Tárgyak(41200)/Vizsgák (42250)” menüpontban
meghirdetése. („Újat létrehoz” gombbal!!!!)

vizsga

Figyelem!
Amennyiben az időszakhoz tartozik tárgy és vizsga amelyek összekapcsolásra kerültek, a jelentkezés pedig
ügyintéző által történik, akkor a hallgatók helyes jelentkeztetési sorrendje a következő:
1. Tárgyra kell jelentkeztetni a hallgatókat, „Tárgyak(41200)/Hallgatói jelentkezések (42050)”
menüpontban, „Hozzáad” gombbal.
2. Vizsgát kell meghirdetni „Tárgyak(41200)/Vizsgák(42250)” menüpontban „Újat létrehoz” gombbal.
3. Vizsgára kell jelentkezteti a hallgatókat „Vizsgák(42250)/Hallgatói jelentkezések(42300)” menüpontban
„Hozzáad” gombbal.
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