A vizsgajegyek rögzítése a NEPTUNBAN
Belépés a NEPTUN-ba:
https://neptun.lfze.hu/oktato

Első belépés: kérjük, írja be a tanszéki ügyintézőtől kapott azonosítót és jelszót, majd belépés után a jelszót módosítani kell. Az új jelszót kérjük, jegyezze
meg, a későbbiekben ezt használja majd. (Az új jelszó minimum 8 karakter, speciális jelek nélkül).

A vizsgaköteles tantárgyak vizsgajegyeinek beírása

A vizsga adminisztratív és gyakorlati folyamata:

1.

Vizsgaidőpont megadása az I. félévben nov. 10-ig, a II. félévben ápr. 10-ig. (oktató)

2.

A vizsgaidőpont tudomásával a vizsga szervezése és vizsgameghirdetés (tanszéki ügyintéző)

3.

A vizsgaidőszak és a konkrét vizsgaidőpontok meghirdetése a hallgatóknak ( tanszéki ügyintéző)

4.

A vizsgalap nyomtatása 72 órával a vizsga előtt ( oktató vagy tanszéki ügyintéző)

5.

A vizsga lebonyolítása (oktató)

6.
A vizsgajegy rögzítése a NEPTUN-ban csoportosan vagy hallgatónként ( oktató, ill. klasszikus hangszeres főtárgy vizsga esetében a tanszéki
ügyintéző)
7.

Aláírt vizsgalap leadása a tanszéki ügyintézőnél (oktató)

A klasszikus hangszeres főtárgy vizsgák esetén a vizsgalapokat a tanszéki ügyintéző adja át a vizsgabizottság elnökének (tanszékvezető, szakcsoportvezető). A
klasszikus hangszeres főtárgy vizsgák után a tanszéki ügyintéző rögzíti a vizsgajegyeket a NEPTUN-ban a vizsgalap alapján, amelyet az összes jelen levő
vizsgáztató köteles aláírni.

A vizsgaköteles tantárgyak jegybeírása: Vizsgák, jegybeírás fül /Vizsgák, jegybeírás-nál a Vizsgák-nál találhatóak a meghirdetett vizsgaidőpontok.

1. A vizsgaidőpont lenyitásakor (+/- jel) megjelennek a vizsgaidőponthoz tartozó kurzusok. Egy vizsgaidőponthoz több különböző kódú kurzus is
tartozhat. A kiválasztott vizsgaidőpont (vagy a konkrét kurzus) sorának végén „+” jelre kattintva található a „Jegybeírás”.

2. A Jegybeírás-ra kattintva megjelennek a vizsga hallgatói. (Ha sokan vannak, akkor több oldalon.) A vizsgalapot az oktató (még jegyek nélkül) a
Vizsgalap gomb megnyomásával innen tudja lementeni. ( PDF fájlt fog a rendszer a gépére generálni.) A lementett és kinyomtatott vizsgalapot a
NEPTUN-ból vizsgánként, az oktató is ki tudja nyomtatni, és azt viheti is a vizsgára, vagy az oktató e-mailes kérésére a tanszéki ügyintézője
kinyomtatja és odaadja a vizsga kezdete előtt. Mivel a vizsga kezdete előtt 72 órával a hallgató még leiratkozhat, ill. feljelentkezhet a vizsgára, így a
vizsgalapot a vizsga előtt 72 órával érdemes kinyomtatni.

Kétféleképpen lehet jegyet rögzíteni. Hallgatónként (Bejegyzés hallgatónként) és csoportosan (Bejegyzés csoportosan). Ez utóbbi bejegyzés fajtát akkor
javasoljuk, ha nagyszámú azonos érdemjegyet adtak a hallgatók csoportjának.

a.) Bejegyzés hallgatónként
Az érintett hallgató sorára kattintva a „Beírandó eredménynél” a legördülő menüből ki tudja választani az érdemjegyet. A „Letiltva” akkor jár a
hallgatónak, ha ugyan jelentkezett az aktuális vizsgára, de nem járt órára és Ön úgy dönt, hogy a hiányzások száma miatt megtagadja a hallgatónak a
jegyadást és a vizsgázást. Ha egy hallgató szerepel a vizsgát felvett hallgatók közt, de Ön „sosem látta” órán, akkor tehát a „Letiltva” bejegyzést kell
rögzíteni a hallgatónak. A jegy bejegyzése után a Mentés gombra kell kattintani. Nagyszámú hallgató esetén több oldalon is szerepelhetnek
hallgatók, ilyen esetben minden egyes lapon nyomja meg a rögzítés után a Mentés gombot.

Ha a hallgató nem jelenik meg az általa (a NEPTUN-ban) már felvett vizsgán, akkor a hallgató sorában található” N.J.M. (Nem jelent meg)” pipát kell
bepipálnia.

A vizsgalapot (a vizsgajegyek rögzítése után) innen is le tudja menteni ( PDF fájlt fog a rendszer a gépére generálni) és kitöltve újra kinyomtatni a Vizsgalap
gomb megnyomásával, de akár a tanszéki ügyintézőjénél is kinyomtatható. A kinyomtatott érdemjegyes vizsgalapot a tanszéki ügyintézőnél kell leadni. A
vizsgalap csak az oktató aláírásával érvényes. Az érdemjegyek rögzítése az oktató kötelessége a vizsga után következő két munkanapon belül.

b.) Bejegyzés csoportosan
A bejegyzés módjánál át kell kattintani a „Bejegyzés csoportosan”-ra, utána a „Beírandó eredmény”-nél kiválasztja az érdemjegyet, majd alul a hallgatóknál
lévő „Eredmény beírása” négyzetben kipipálja azokat a hallgatókat, akiknek a kiválasztott érdemjegyet kívánja adni, Majd rákattint a „Mentés” gombra.

A vizsgalapot (a vizsgajegyek rögzítése után) innen is le tudja menteni és kinyomtatni a Vizsgalap gomb megnyomásával ( PDF fájlt fog a rendszer a gépére
generálni), de akár a tanszéki ügyintézőjénél is kinyomtatható. A kinyomtatott és a tanszéki ügyintézőhöz leadott vizsgalap csak az oktató aláírásával
érvényes. Az érdemjegyek rögzítése az oktató kötelessége a vizsga után következő két munkanapon belül.

Támogató segítségüket nagyon köszönjük.

