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1/ Aláírások, gyakorlati jegyek, megajánlott kollokviumi jegyek rögzítése

Ezen rögzítéseket az „Oktatás/Kurzusok” választásával kezdhetjük:

Az alábbi ábrán látható beállítások után,

a tantárgy sorának jobb szélén levő + gomb megnyomása után
a „Jegybeírás” választásával kezdhetjük a rögzítést.
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Ezután fontos a „Bejegyzés típusának” a megtekintése és választása, mert
ennek függvényében a hallgatói névsor is változhat (attól függően, hogy a kurzuson levő
hallgatók tantervében milyen követelmény szerepel.
A GAMF KVK és GK esetében a gyakorlati jegyek, aláírások, és kollokvium (megajánlott
jegyek) rögzítése történhet előadás/gyakorlat/labor felől is. Mi az előadás felőli rögzítést
javasoljuk, hiszen ott megtalálható minden hallgató, aki az adott kurzust felvette a
félévben. Példa kedvéért, ha az aláírás rögzítése egy adott gyakorlati óra –G01 felől
történik, akkor értelem szerűen a listában csak és kizárólag azok a hallgatók lesznek
megtalálhatóak, akik az adott gyakorlati időpontot felvették a félévben.

Az alábbi esetek lehetségesek
A eset: aláírás rögzítése - jellemzően csak a GAMF és KVK karokon
Ha a bejegyzés típusok között található „Aláírás”, akkor ezt választva az „aláírásokat”
tudjuk rögzíteni a bejegyzés oszlopban.

Megjegyzés:
1: Aláírást a GAMF KVK és GK karon szükséges rögzíteni.
2: PK karon ilyen minősítésű a ”Szakdolgozat védésre bocsátható” kurzus, a többi esetben
nem kell aláírást rögzíteni.

A befejezéshez a több helyen is megtalálható ”Mentés” gombot kell
megnyomni.
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B eset: minősített aláírás rögzítése
Ha a bejegyzés típusok között található „Minősített aláírás”, akkor ezt választva a
bejegyzés oszlopban a három szokásos érték közül választhatunk.

A befejezéshez a több helyen is megtalálható ”Mentés” gombot kell
megnyomni.

C eset: gyakorlati jegy rögzítése
Ha a bejegyzés típusok között található „Gyakorlati jegy”, akkor ezt választva a
„gyakorlati jegyes” hallgatók eredményeit tudjuk rögzíteni a bejegyzés oszlopban.

A „Nem teljesítette” értéket akkor válasszuk, ha a hallgató még az elégtelen értékelést
sem érte el (például hiányzás miatt).

A befejezéshez a több helyen is megtalálható ”Mentés” gombot kell
megnyomni.
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D eset: Megajánlott kollokviumi eredmény rögzítése
Ha a bejegyzés típusok között található Kollokvium, akkor ezt választva a bejegyzés
oszlopban rögzíthetjük a megajánlott jegyet.

Kérjük, kollokviumi jegyet csak és kizárólag megajánlás esetén rögzítsünk ilyen
módon (a normál rögzítés a vizsgalapon keresztül történik, lásd később).
Ezt a „Megajánlott” oszlopban a név melletti négyzet kijelölésével tehetjük meg.
Megjegyzés: A NJE TVSZ-e szerint:
(1) A hallgatónak csak jeles, jó, vagy közepes érdemjegy, illetve Kiválóan megfelelt vagy Megfelelt
minősítés ajánlható meg.
(2) A megajánlott vizsgajegyet a hallgató nem köteles elfogadni.
(3) A megajánlott vizsgajegyet – amennyiben az nem jeles vagy jól megfelelt – a hallgató nem köteles
elfogadni. Elfogadás hiányában a hallgató, a tantárgyi követelményben szereplő előírások alapján
teljesíti a vizsgakötelezettségét.

Megjegyzés: Amennyiben a hallgató nem fogadja el a megajánlott jegyet, úgy a
hallgatónak vizsgára kell jelentkeznie. Ilyen esetben az oktatónak gondoskodnia kell arról,
hogy legyen olyan vizsgaidőpont meghirdetve, amire a hallgató fel tud jelentkezni.
Elégtelen (1) kollokviumi jegyet ezen a felületen (kurzus felőli jegybeírás) NEM SZABAD
rögzíteni, azt mindig vizsgalapon kell megtenni.
Elégséges (2) kollokviumi jegyet a TVSZ szerint nem lehet megajánlani, tehát ilyen
eredményt is CSAK vizsgalapon lehet rögzíteni.

A befejezéshez a több helyen is megtalálható ”Mentés” gombot kell
megnyomni.
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Rögzített jegyek módosítása
A 2. oldalon ismertetettek szerint válasszuk a jegybeírás lehetőséget, majd
A „Bejegyzés módja” résznél válasszuk ki a „Módosítás törlés hallgatónként” rádió
gombot.
Az ez után megjelenő ablakban a „Bejegyzés” oszlopba írjuk be a hallgató javított
eredményét (esetleg töröltethetünk is).
Végezetül nyomjuk meg a „Mentés” gombot.
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2/ Vizsgameghirdetés
1/ Kérjük, a vizsgaidőszakban a kollokviumi jegyeket vizsgalapon rögzítsék (kivétel
megajánlás), mert ellenkező esetben a rendszer nem tudja korrektül számolni az
ugyanazon tárgyból tett vizsgákat. Ugyanakkor az NFTV szerint:
„ A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a
hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő
javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.”
Ez hat darab elégtelen „begyűjtését” jelenti, ami után el kell bocsájtanunk a hallgatót.
2/ Az alább ismertetett módon lehetőség van gyakorlati jegyek rögzítésére is.
Ez akkor lehet hasznos, ha a dolgozat megírására jelentkeztetni kívánjuk a hallgatókat
(például levelező munkarenden), de ilyen esetben nagyon kell vigyázni, hogy a vizsgalap
dátuma későbbi legyen, mint a fentebb ismertetett kurzus oldali jegyrögzítés (ha volt
olyan).
3/ GAMF és KVK esetében a tárgykurzusosságból adódóan, a vizsgameghirdetés
történhet előadás/gyakorlat/labor felől is. Mi az előadás felőli vizsgameghirdetést
javasoljuk, hiszen ott megtalálható minden hallgató, aki az adott kurzust felvette a
félévben (csak vizsgás kurzusokat is itt kell hozzárendelni a vizsgalapokhoz). Példa
kedvéért, ha a vizsga kiírása egy adott gyakorlati óra –G01 felől történik, akkor értelem
szerűen a vizsgára csak és kizárólag azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik az adott
gyakorlati időpontot felvették a félévben.
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Vizsgameghirdetés menete
Vizsgalap
készítést
kezdeményezhetünk.

a

„Vizsgák,

jegybeírás”

gomb

megnyomása

után

Félév: Itt fontos, hogy az aktuális félév legyen beállítva (ha nem az lenne).
Szervezeti egység: ebbe a mezőbe NE állítsunk be semmit, különben nem fognak
megjelenni a meghirdetett vizsgák!
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Vizsgák megjelenítése rádió gomb:







Vizsgaalkalmak kurzusokkal: a képernyő alsó részén (a Vizsgák cím alatt) a
meghirdetett vizsgaidőpontjaink jelennek meg, a + jelre kattintva megnézhetjük,
hogy milyen kurzus(ok)ból jelentkezhetnek az adott vizsgára.
Kurzusok vizsgaalkalmakkal: ha az Összes kurzus jelölőnégyzet be van jelölve,
akkor a képernyő alsó részén (a Vizsgák cím alatt) az összes kurzusunk jelenik
meg, a + jellel kinyitva látható, hogy melyikhez hirdettünk már meg időponto(ka)t,
illetve melyikhez nem. (Alapértelmezetten 20 kurzus jelenik meg egy oldalon, ha
nem találjuk, amit keresünk, lapozzunk a kurzusok felett lévő fejléc jobb szélén,
vagy állítsuk át az Oldalméret értékét nagyobbra!)
Csak vizsgaalkalmak: az első lehetőséghez hasonló megjelenítési mód, csak itt
nincs mód részletesebb megjelenítésre (nincsenek + jelek).

A beállítások után az „Új vizsga kiírása” gombot kell megnyomni.
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Az ekkor megjelenő felületen a felső részen az alábbiakat állítsuk be:
Vizsga típusa: „Írásbeli”; „Szóbeli”; „Írásbeli vagy szóbeli” és „Írásbeli és szóbeli”
lehetőségek közül bármelyik választható (csak informatív jellegű mező a hallgatók
részére).
Vizsga kezdete, vége: Fontos a pontos kitöltés, mert erre az időszakra teremfoglalás
történik, ha volt terem is kijelölve – lásd később.
Minimális létszám: maradjon üresen!
Maximális létszám: A maximális létszám a vizsgán, üresen hagyva nincs korlát.
Leírás: tájékoztató információkat adhatunk meg a vizsgáról (pl. számológép használata
megengedett)

Ezen beállítások után a középtájon található „Kurzus hozzáadása vizsgához” gombot
kell nyomni.
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Az itt megjelenő felületen:
Félév beállítása az aktuálisra (ha nem az volt).
Tárgy beállítás „Oktatott”-ra.
Oldalméret beállítása 20-nál nagyobbra, hogy egy lapon lássunk mindent.
Kurzuskódra kattintva rendeztessük el a tárgyakat (hogy a kurzuson levő különböző
tantervű hallgatókat egymás alatt lássuk).
Ezek után a „kiválaszt” oszlopban jelöljük ki azokat a kurzusokat, amelyekről
jelentkezhetnek a hallgatók az adott vizsgára (az azonos kurzuskódú sorok közül elég
csak egyet kiválasztani (tetszőlegesen) – ezek különböző tantervű hallgatókat takarnak,
de mivel a vizsgalaphoz (órarendi) kurzusokat lehet rendelni, nem pedig (tantervi)
tárgyakat, ezért elég az egyik).

Befejezésül nyomjuk meg a „Kiválasztott kurzusok hozzáadása” gombot.
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Amennyiben a kurzus oktatóján kívül más is vizsgáztat, úgy ezt a kollégát fel kell venni a
vizsgalapra.
Ekkor a „Vizsgáztató hozzáadása vizsgához” gombra kell kattintani:

A megjelenő felületen
Név mezőbe írjuk be a kolléga nevének egy részletét.
Csak a vizsgához rendelt kurzusok oktatói jelölést szükség esetén vegyük le.
Listázás gombra kattintva kiíródnak a lehetséges kollégák.
Kiválaszt oszlopban jelöljük ki a vizsgáztató társainkat.
Kiválasztott vizsgáztatók hozzáadása gombbal fejezzük be a hozzárendelést.
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Ezután a terem kijelöléséhez kattintsunk a „Terem hozzáadása vizsgához” gombra.

Állítsuk be a
Telephelyet „Minden”-re, majd
kattintsunk a Szervezeti egység melletti „…” gombra

Ezután a szükséges kart jelöljük be (és csak azokból válasszunk), majd nyomjuk meg a
„Szervezeti egység kiválasztása” gombot.
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Az ekkor megjelenő ablakban
Nyomjuk meg a bal oldalt alul található „Keresés” gombot.
Utána jobb oldalt válasszuk ki a szükséges termet (csak azok a termek jelennek meg a
listában, amik szabadok az adott időpontban).
Végül a „Kiválasztott termek hozzáadása” gombbal fejezzük be.

Ezután egy Megjegyzés képernyőn a „Tovább” gombot nyomva a terem lefoglalásra kerül
a vizsga idejére, amennyiben az szabad volt.
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Ha mindez sikerült, akkor megtekinthetjük a vizsga adatait, illetve ha szükséges, akkor a
fentiek szerint még módosíthatunk azokon.
Ha mindent rendben találtunk, akkor

a vizsgalap elkészítéséhez nyomjuk meg a „Mentés” gombot!
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Létező vizsgalap javítása
A „Vizsgák, jegybeírás” menüpontot választva, az adott vizsga jobb szélén a „+”
gombra kattintva a „Módosítás” választása után lehetőség van a vizsga egyes adatainak
módosítására (például termek beállítására).
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Vizsgalapok másolása
Amennyiben egy kurzushoz több vizsgalapot is készítünk (több vizsgát hirdetünk meg),
akkor az első vizsgalap elkészítése után célszerű ezt a másik időpont(ok)ra átmásolni:
„Vizsgák, jegybeírás” menüpont.
A másolandó vizsga dátumának jobb szélén a „+” gombra, majd a „Vizsga másolása”
gombra kattintunk:

Ezután:
Ha az időszak sorban
1/ a végdátum megegyezik a kezdődátummal, akkor arra a napra,
2/ a végdátum későbbi, mint a kezdődátum, akkor az arra az időszakra a „Napok”
részben bejelölt napokra másolódik át a vizsgalap.

Ehhez az „Új időpont felvétele” megnyomása szükséges, ami után láthatjuk az ablak
alsó részén az új időpontokat.
Ha ez rendben van, akkor az „Időpontok mentése” gombbal készíthetjük el a másolt
vizsgalapokat.
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