Oktatói útmutató 02

Vizsgák meghirdetése, kiírása a Neptunban
Ennek a műveletnek a neve a neptunban: Vizsgák, jegybeírás (vizsgameghírdetés)
Az SDA által készített Oktatói Felhasználói segédlet OWEB4.8 119-150. oldal.
Kizárólag jövőbeni vizsga kiírása lehetséges a webes felületről.
Röviden:
1. Lépjen be a Neptun oktatói weben
2. Vizsgák, jegybeírás menüpont-kiválasztása
a. Félév kiválasztása, listázás
b. Új vizsga kiírása gombra kattintás.
3. Alapvető adatok megadása: Vizsga típus, kezdet, vég, minimális, maximális létszám beállítása
4. Vizsgaalkalomhoz tartozó kurzusok megadása a Kurzus hozzáadás a vizsgához gomb
kiválasztásával.
5. Vizsgaalkalomhoz tartozó vizsgáztatók megadása a Vizsgáztató hozzáadás a vizsgához gomb
kiválasztásával
6. Vizsgaalkalomhoz tartozó termek megadása a Terem hozzáadása vizsgához gomb kiválasztásával
7. Az ablak legaljára gördítve a mentés gombbal menteni a vizsgát.
8. A mentés után jelzi a program a sikeres vizsgakiírás végét.
9. Ha szükséges a Kijelölt vizsgák törlése gombbal törölhetjük a vizsgaidőpontot.
Fontos!
A vizsgák kiírásánál az alábbi időintervallumokat kérjük megadni a vizsga időpontjához:
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kezdete
8.00
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vége
10.00
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20.00
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Részletesen képekkel:
1.

Lépjen be a Neptun oktatói weben

2.

Vizsgák, jegybeírás menüpont- kiválasztása
Majd félév kiválasztása, listázás
„Új vizsga hozzáadása” gomb kiválasztása

3.

Alapvető adatok megadása. Vizsga típus, kezdet, vég, minimális, maximális létszám beállítása.
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4.

Vizsgaalkalomhoz tartozó kurzusok megadása a Kurzus hozzáadás a vizsgához gomb
kiválasztásával.

Itt a kurzusaink közül kiválasztani melyik kurzus hallgatóit szeretnénk az adott időpontban
vizsgáztatni. Akár több tárgy kurzusát is hozzárendelhetjük a vizsgaidőponthoz. Itt is ki kell
választani a félévet, listázni, kijelölni a választott kurzust, kurzusokat, majd a kiválasztott
kurzusok hozzáadása gombra kattintani menteni.

5.

Vizsgaalkalomhoz tartozó vizsgáztatók megadása a Vizsgáztató hozzáadás a vizsgához gomb
kiválasztásával
gázta
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Alapértelmezetten a vizsgaidőpontot létrehozó oktató van hozzárendelve. Itt lehet akár több oktatót
is a vizsgához hozzárendelni. Szigorlat esetén meg lehet adni a szerepkört is a vizsgán. (szervezeti
egység kiválasztása, listázás, kijelölés, kiválasztott vizsgáztatók hozzáadás)

6.

Vizsgaalkalomhoz tartozó termek megadása a Terem hozzáadása vizsgához gomb
kiválasztásával

A terem hozzáadása vizsgához gombbal. Telephely, méret alapján kereshetünk az üres termekre. A
beállítások után a Keres gombra kattintással indul a keresés.
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A listából a kívánt termet kiválasztjuk. Kiválasztott termek hozzáadása gombbal.

7.

Az ablak legaljára gördítve a mentés gombbal a teljes vizsgakiírást elmentjük.

8.

A mentés után jelzi a program a sikeres vizsgakiírás végét.

9.

Ha szükséges a Kijelölt vizsgák törlése gombbal törölhetjük a vizsgaidőpontot.
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