A gyakorlati jegy 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).
Gyakorlati jegy esetében a vizsgaidőszak 2. hetének végéig kell a gyakorlati jegyet rögzíteni a NEPTUN-ban.

1. Gyakorlati jegy beírásával kapcsolatos tudnivalók:
Az Oktatás/Kurzusokra kattintva megjelenik az Ön nevével az adott félévben meghirdetett összes kurzus (a vizsgakötelesek is). A „Létszám” mező első
száma jelzi, hogy hányan vették fel az adott kurzust. A kurzus sorának végén lévő + jelre, majd a „Jegybeírás”-ra kattintva megjelennek az adott kurzus
hallgatói. Csak azokat a hallgatókat látja, akik a félév elején felvették a kurzust vagy tantárgyat.

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 a kurzusra, de pl. nem járt órára és Ön úgy dönt, hogy a hiányzások száma miatt megtagadja a hallgatónak a jegyadást. Ha egy
hallgató szerepel a kurzust felvett hallgatók közt, és járt az órákra, de nem teljesítette a gyakorlati jegyhez előírt követelményeket, akkor az „elégtelen”
bejegyzést kell rögzíteni a hallgatónak. A jegy bejegyzése után a Mentés gombra kell kattintani. Nagyszámú hallgató esetén több oldalon is szerepelhetnek a
hallgatók, ilyen esetben minden egyes lapon nyomja meg a rögzítés után a Mentés gombot.

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

A rögzítés után az alábbi felületről ki tudja nyomtatni a teljesítés lapot a „Hallgatók eredményeinek nyomtatása” gombbal, ( PDF fájlt fog a rendszer a
gépére generálni), de a teljesítés lap akár a tanszéki ügyintézőjénél is kinyomtatható. A kinyomtatott és a tanszéki ügyintézőhöz kötelezően leadott
teljesítéslap csak az oktató aláírásával érvényes. A szorgalmi időszakban szerzett érdemjegyek rögzítése az oktató kötelessége a vizsgaidőszak második
hetének végéig.

Támogató segítségüket nagyon köszönjük.

