A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola

A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

Az oktatói web használata
Az oktatói jogosultsággal rendelkező személy az, aki a kurzust felvett hallgatók félévi követelményeivel kapcsolatos teljes körű
adminisztrációt végzi, olvasási joggal hozzáférhet az általa oktatott hallgatók adataihoz – a személyes adatok kivételével. Írási és olvasási
joggal rendelkeznek az általuk oktatott tárgyak tanulmányi adataihoz.
Az oktatók feladatai
•saját adataik ellenőrzése, a Humánpolitikai Iroda által történő javíttatása,
•a tantárgyak félévközi feladatainak bevitele,
•a hallgatók által felvett kurzusok ellenőrzése a tantárgyfelvételi időszakban,
•a vizsgaidőpontok kiírása saját kurzuson,
•a félévközi eredmények, minősített aláírások, gyakorlati és vizsgajegyek bevitele,
•a vizsgákkal kapcsolatos egyéb ügyintézés a TVSZ alapján,
•kapcsolattartás az adminisztrációban részt vevő más felhasználókkal,
•órarendi és vizsgaidőpontok változásairól üzenet küldése az érintetteknek,
•az adatvédelmi szabályok betartása, különös tekintettel a személyes adatok védelmére.

•Hozzáférés
A NEPTUN a Nyíregyházi Főiskolán az intézmény által biztosított számítógépekről, internetelérés birtokában pedig bármilyen
számítógépről kezelhető. A rendszerhez a http://www.nyf.hu/tfo/node/18 címen lehet hozzáférni.

Oktatás
Az „Oktatás/Tárgyak” felületen tekintheti meg a saját és oktatott tárgyait és lehetősége van az egyes tárgyak adatainak megtekintésére.
A tárgyakat a Tárgy típus és a félév szerint tudja szűrni. A tárgy típusoknál a saját tárgyak rádiógomb bepipálásával azok a tárgyak
jelennek meg, amelyeknél Ön tantárgyfelelős oktatóként be lett állítva. Az oktatott tárgyak bejelölése után azok a tárgyak kerülnek
listázásra, ahol Ön a tantárgy valamely kurzusának oktatójaként be lett állítva a kurzus meghirdetés alkalmával. A félévek beállítása a
legördülő mező segítségével lehetséges. A szűrési feltételek megadása után a „Listázás” gomb megnyomása után megjelennek a felületen a
megadott szűrésnek megfelelő tantárgyak.

Az „Oktatás/Kurzusok” oldalon láthatja azokat a kurzusokat, amelyeknél oktatóként szerepelés az összes hozzájuk kapcsolódó
adminisztrációt itt tudja elvégezni.
A kurzusokat háromféle szempont szerint szűrheti:
tárgyak típusa, mely lehet saját vagy oktatott illetve saját és oktatott
kurzus típusa, egy legördülő listából választhatja ki, hogy az elméleti, gyakorlati vagy vizsgakurzus típusú kurzusokat jeleníti meg
félév, mely segítségével a kiválasztott félévben meghirdetett kurzusokra szűkíthető a táblázatban megjelent adatok.

Jegybeírás 1
Az évközi jegyek beírása az „Oktatás/Kurzusok/Jegybeírás” felületről lehetséges. A kurzus felől történő jegybeírást négyféle képen
végezheti el a „Bejegyzés módja” részen látható opciók közül történő választás révén.
Bejegyzés hallgatónként lehetőség választása esetén a „Bejegyzés adatai” résznél legördülő listából kiválasztható a bejegyzés típusa, az
oktató és a bejegyzés dátuma. A bejegyzés felviteléhez a hallgató neve mellet szereplő „Bejegyzés” oszlopra kattintva a kis táblázatban
szereplő bejegyzések közül választja a megfelelőt. Ha a bejegyzés megajánlott jegyként kerül rögzítésre, akkor a jegy mellett a
„Megajánlott” oszlopba pipát kell tenni. A megajánlott jegy rögzítésére csak az előzőleg beállított megajánlott jegy beírási időszakban van
lehetőség.

Bejegyzés csoportosan lehetőség választása esetén a „Bejegyzés adatai” résznél a legördülő listából kiválasztható a bejegyzés típusa a
kívánt érték és megjelölhető hogy a megajánlott jegyként kívánja-e rögzíteni az adott bejegyzést.

Az „Oktatás/Órarend” felületen lehetősége van megtekinteni az összeállított órarendjét, vagy a vizsgáinak a beosztását és a megjelenítési
beállításoknak megfelelően azt nyomtatni.
A megjelenítendő elemeknél kiválaszthatja a tanórát vagy a vizsgát. A félév választása a legördülő menüből lehetséges, az órarendi
típusoknál meg lehet adni, hogy heti vagy, összevont vagy féléves órarend kerüljön nyomtatásra nyomtató verzióban vagy listás
nyomtatásban. A fenti beállításoknak megfelelő lesz a nyomtatási kép.

Vizsgák/Jegybeírás
A „Vizsgák/Jegybeírás” felületen tudja megtekinteni és szerkeszteni az Ön kurzusaihoz tartozó vizsga alkalmakat.
A vizsgák megjelenítésénél három lehetőség közül választhat, és a választástól függően jelennek meg a vizsgák az oldal alján
található táblázatban.
•Vizsgaalkalmak kurzusokkal opció választása esetén a táblázatban jelennek meg a vizsgaalkalmak és a bal oldali plusz jelre
kattintva jelennek meg a vizsgaalkalomhoz rendelt kurzusok
•Kurzusok vizsgaalkalmakkal opciót választva a táblázatban kurzusok jelennek meg, és a bal oldali plusz jelre kattintva a
kurzushoz rendelt valamennyi időpont megjelenik.
•Csak vizsgaalkalmak opció alkalmazásával a táblázatban csak vizsgaidőpontok szerepelnek és nincs második szint

Új vizsga kiírása
Egy új vizsga kiírását az oldal alján található „Új vizsga kiírása” gomb megnyomásával indíthatja el. Ekkor megjelenik az új
vizsga kiíró felület, melyen az alapvető adatok megadása szükséges. Először ki kell választani a vizsga típusát a legördülő
menüből. A vizsga kezdete és vége a sor mellet található ikon segítségével adható meg. A hallgatói minimum és maximum
létszám megadása is szükséges még a kiíráshoz. Az egyéni vizsgajelentkezési időszak beállítását a Tanulmányi és
vizsgaszabályzat nem engedi.

Az alapvető adatok beállítása után a kurzusok megadása szükséges. A kurzusokat a „Kurzus hozzáadása a vizsgához” gombra kattintva a
felugró ablakból kiválasztva rendelheti a vizsgához. Az oldal tetején található félévszűrő segítségével kiválaszthatja, azt a félévet melynek a
kurzusai közül szeretne listázni.

Jegybeírás 2
Azon kurzusokhoz tartozó érdemjegyek rögzítése, amelyekhez vizsgaidőpont is társul, csak a „Vizsgák/Jegybeírás” felületen a kiválasztott
vizsga sorának a végén található „Lehetőségek” megnyomása után feljövő menükben szereplő „Jegybeírási” felületen lehetséges.

Bejegyzés hallgatónként lehetőség választása esetén a jelentkezett hallgatók listájában a „Beírandó eredmény” oszlopra kattintva a kis
táblázatban szereplő bejegyzések közül választja a megfelelőt. Ha végzett az eredmények kiválasztásával, akkor a „Mentés” gombbal az
eredmények rögzítésre kerülnek.

Bejegyzés csoportosan lehetőség választása esetén a „Beírandó eredmény” résznél a legördülő listából kiválasztható a rögzíteni kívánt
eredmény. A jelentkezett hallgatók listájában az „Eredmény” beírása oszlopban rakjon pipát azon hallgatók mellé, akinek a kiválasztott
eredményt szeretné rögzíteni. . Ha végzett az eredmények kiválasztásával, akkor a „Mentés” gombbal az eredmények rögzítésre kerülnek.

A „Terem hozzáadása vizsgához” gomb megnyomása után a felugró ablakban megjelennek azok a termek, melyek a vizsga időpontjában
szabadok az intézményi nyilvántartás alapján. A termek vizsgához rendeléséhez a „Kiválaszt” oszlopban jelölje meg a termet amit a
vizsgaalkalomhoz szeretne rendelni, és a „Kiválasztott terem hozzáadása” gomb megnyomása után a termet a rendszer azonnal foglalttá
teszi.

Patronáló tanári jogosultság
•

A 2010/11-es tanév I. félévétől a Neptun rendszerben a Kliens felületen új jogosultság került kialakításra- ez a
szakfelelős/patronáló tanár jogosultság

•

Ahhoz hogy a hallgató tanulmányi előmenetelét, mintatantervi előírásainak és a záróvizsgára bocsátás feltételei ellenőrizhetők
legyenek tette szükségessé egy bővebb jogosultság létrehozását

•

A jogosultság kiosztásához meg kell adni a nevet és a patronált szakot

A programba való első belépés a Neptun kód és a születési dátum megadásával lehetséges. Az első alkalom után célszerű a jelszót
megváltoztatni a „Jelszóváltoztatás” gomb segítségével. A belépés után a képernyő bal oldalán fa struktúrában jelennek meg a
menüpontok. Minden alkalommal a munka megkezdésekor ki kell választani a megfelelő menüpontot, mellyel dolgozni szeretne. A fa
szerkezet menüpontjai előtt található pluszjelek azt jelzik, hogy további almenüpontokra bontható a menü. A munkamenetnek megfelelő
menü kiválasztása után a képernyő jobb oldalán jelennek meg az adatok.

A jogosultságnak megfelelően a fa szerkezetből csak azok a menük láthatóak, amelyek a mindennapi munka elvégzéséhez
szükségesek. A Neptun szabályzat tartalmazza az egyes felhasználók jogosultságait a rendszerben.

A szervezeti egységek/képzések/hallgatók felületen megjelennek a szakhoz és tagozathoz tartozó hallgatók a, függetlenül attól, hogy
milyen a hallgató státusza (aktív, passzív, törölt, diplomát szerzett stb.)

A képzések/hallgatók/féléves adatok felület mutatja a hallgató féléves adatait:
felvett és teljesített kreditet,
ösztöndíj átlagot, kreditindexet
félévi státuszt,
pénzügyi státuszt,
beiratkozás és lezárás dátumát

Az államilag támogatott képzésben folytatott tanulmányokról
•A főiskolai képzésben tanulmányokat folytató hallgató a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő féléveinek száma + 3
félév (legalább 8 féléves képzés esetén), illetve +2 félév (a 8 félévtől rövidebb képzési idő esetében) államilag támogatott időt vehetnek
igénybe. (Pl.: matematika-fizika szakpáron 8+3 félév, művelődésszervező szakon 6+2 félév)
•Bologna rendszerű képzésben tanulmányokat folytató hallgatók a képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési idő + 2
félévig folytathatják tanulmányaikat államilag támogatott képzésben. (Pl.: gazdálkodási és menedzsment alapszakon 7+2 félév, matematika
BSc 6+2 félév)
•Amennyiben főiskolai képzésben tanulmányaikat megkezdő hallgatók szakváltoztatással – végbizonyítvány megszerzés hiányában BA,
BSc képzésben folytatják, tanulmányaikat 12 félévig vehetik igénybe az állami támogatást. (Pl.: kémia-környezetvédelem szakon
elhasznált 8 félévet, szakváltoztatással kémia BSc képzésben további 4 félévig lehet államilag támogatott.)
•Amennyiben a hallgató párhuzamosan folytat tanulmányokat azonos képzési szinten, abban az esetben beszámításra kerül az elhasznált
félév száma és 12 félévig veheti igénybe az állami támogatást. (Pl.: ének-zene, népzene szakpáron 8. féléves, új felvételi eljárással képi
ábrázolás BA képzésben 4. féléves, a továbbiakban már költségtérítéses képzésben folytathatja tanulmányait mindkét szakon)
•Amennyiben a hallgató párhuzamosan folytat tanulmányokat azonos képzési szinten, abban az esetben beszámításra kerül az elhasznált
félév száma és 12 félévig veheti igénybe az állami támogatást. (Pl.: ének-zene, népzene szakpáron 8. féléves, új felvételi eljárással képi
ábrázolás BA képzésben 4. féléves, a továbbiakban már költségtérítéses képzésben folytathatja tanulmányait mindkét szakon)
•Párhuzamosan folytatott tanulmányok esetén, az egyik szakon az abszolutórium megszerzését követően a másik szakon költségtérítésessé
válik a hallgató. (Pl.: szociálpedagógus szakon 8. félévben abszolutóriumot szerez, párhuzamosan andragógia BA képzésben 2. féléves.
Andragógia a következő félévtől költségtérítésessé válik.)

Költségtérítési díj fizetéséről a TJSZ alapján

•A költségtérítés megfizetésre kötelezett hallgatóknak megállapított összeget, a hallgatónak egy összegben vagy engedélyezés szerinti részletben kell
megfizetnie, a NEPTUN rendszeren keresztül. Az egyösszegű befizetést a beiratkozást/bejelentkezést követő 1. hét (regisztrációs hét) végéig kell
teljesíteni (az I. évfolyamos hallgatóknak a fizetési kötelezettség teljesítésének határideje:2010. szeptember 11.). Az a hallgató, aki diákhitelt vesz
igénybe, az arra vonatkozó szerződést a fenti határidőig köteles bemutatni a TFO előadójának, és legkésőbb október 15-ig illetve március 15-ig a
befizetési kötelezettséget abból teljesítheti

•A költségtérítés mértékét szakonként, és tagozatonként a képzési normatíva figyelembe vételével a Szenátus állapítja meg.
•A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók a szak képzési ideje alatt a szakra megállapított költségtérítés összegének
megfizetésére kötelezett a NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül.
•A szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott képzési időn túl a kreditarányos költségtérítést fizetők, illetve korábbi
tanulmányaik beszámítását kérők a kreditenként 3 500.-Ft/ felvett kredit összeget fizetnek, de minimális összege el kell hogy érje a szak
képzési idejének utolsó félévére megállapított költségtérítés 40%-át, de nem haladhatja meg a szak képzési idejének utolsó félévére
megállapított költségtérítés összegét.

A képzések/hallgatók/féléves adatok/féléves indexsor bejegyzések felület mutatja a hallgató tanulmányi eredményeit tantárgyanként és
féléves bontásban

A hallgató mikor hallgatói jogviszonyt létesít akkor képzéshez, szakhoz és mintatantervhez rendelődik.
Minden szak aktuális mintatanterve letölthető http://www.nyf.hu/tanulmanyit/index.pdf linkről, de nem csak a mintatanterve, hanem a szak
adatlapja, mely tartalmazza a kredit allokációt.
A képzések/hallgatók/féléves adatok/hallgató összesített mintatanterve felületen felsorolva jelennek meg a mintatanterv tárgyai. A tárgyak
mellett szerepel a tárgy típusa (A vagy B vagy C típusú tárgyról van szó).
A teljesített tantárgyakat a program feketével jelöli.

A képzések/hallgatók/féléves adatok/hallgató részletezett mintatanterve felületen megjelennek a mintatantervek nevei, amelyek a
hallgatóhoz lettek rendelve. Külön mintatanterv lett kialakítva felmentéshez, szakirányhoz, tanári 10 kredithez. Ezen a fgelületen van
lehetősége az aktuális és a Neptunban szereplő mintatanterv ellenőrzésére.

A szakok/szak mintatantervei felületen megjelenik a szak valamennyi mintatanterve, amelyekhez a hallgatóhoz lettek rendelve a
beiratkoztatás után.

A szakok/szak mintatantervei/mintatanterv hallgatói felületen megjelenik féléves bontásban azon hallgatók névsora, akik az adott
mintatantervhez lettek rendelve, és a mintatanterv tárgyait vették fel a félévben.

A hallgató kurzusai menüpontban tekintheti meg a kiválasztott hallgató tanulmányi ideje alatt felvett tantárgyak kurzusait. A felületről
tájékozódhat a kurzus létszámadatairól, órarendi információiról, kurzustípusáról és nem utolsó sorban a vizsga típusról. FONTOS! a
vizsgatípus megadása!

Szakmai gyakorlatok
A Szakmai gyakorlat menüpontban megjelenített bejegyzések tartalmazzák a szak gyakorlatára vonatkozó információkat.

A Hallgató szakdolgozatai: A felületen valamennyi mezője a leadott szakdolgozat választási lapok és a szakdolgozatok alapján töltése
szükséges. „A bejelentés dátuma” a szakdolgozati téma választás dátumát jelenti. Az „elfogadás és beadás dátuma” lehet azonos, ami a
szakdolgozat beadási határidejét jelenti. A „védés dátuma” a záróvizsga dátuma, az „érdemjegy” a ZV-n kapott jegyet jelenti. A
„Bíráló/Konzulens” fülön minden mező töltése szükséges értelemszerűen.

A szakirányok menüpontban az egyes szakok szakirányai, specializációi valamint a 2. tanári szakot megalapozó ismeretek jelennek meg.

A szakirány mintatantervei menüpontban a kiválasztott szakirány, specializációi valamint a 2. tanári szakot megalapozó ismeretek
mintatantervi tárgyai jelennek megjelennek meg. Ellenőrzés ezen a felületen is lehetséges.

A mintatanterv tárgyai/ követelmények fülön a képzési program részét képező mintatantervben szereplő előfeltételek kerültek beállításra.
A mintatantervek felmenő rendszerben kerültek bevezetésre, ezért előfordul, hogy egy tárgy előfeltétele megszűnt, más esetben viszont
előfeltétel került be.

Ahhoz, hogy a hallgató tanulmányi előmenetele ellenőrizhető legyen és a kérdéseire
megfelelő tájékoztatást tudjanak adni szükséges a Neptunban kialakított jogosultság
ismerete, a TVSZ és TJSZ ismerete, tájékozottság a mintatantervben valamint tisztában kell
lenni a szakirány választás rendjével és a záróvizsgára bocsátás feltételeivel.
Az elektronikus adminisztráció mindenkitől nagy felelőséget és a határidők pontos betartását
követeli meg.

A szakirány választásra a hallgatók a mintatantervükben meghatározott félévben jogosultak. Néhány alapszak kivételével
(közlekedésmérnöki – műszaki logisztika szakirány, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdálkodási és menedzsment,
biológia, pedagógia) a tanulmányok 3. félévében történik a szakirány, specializáció és a második tanári szakot megalapozó ismeretek
választása.
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései a szakirány választással kapcsolatosan:
•TVSZ 6§.2. A szakirány választással kapcsolatos információkat „A BA, BSc képzésben résztvevő hallgatók szakirány választásának rendje”
tartalmazza. (1. számú melléklet)
•TVSZ 22.§.3. A főiskolai alapképzésben sikeresen teljesített szakirányokról az oklevélhez betétlapot kell kiállítani.
A hallgatók szakirányra jelentkezése a NEPTUN.NET rendszerben történik, a meghatározott követelmények alapján. Több szakirányt,
specializációt is meg lehet jelölni az előzőleg megadott lista alapján, de a jelentkezők a rangsorolást követően csak egyre fognak
bekerülni. (A rangsorolás alapja a szakirányra jelentkezés ideje.) A választási időszak végén a szakirányra bekerülő hallgatók
mintatantervei között megjelenik a szakirányé, melyből a tantárgyfelvételi időszakban fel kell jelentkezni a meghirdetett tantárgyakra.
Akiknek nem sikerült bejelentkezni, illetve bekerülni a szakirányra, vagy további 2., 3., 4. szakirányt, specializációt és második tanári
szakot megalapozó ismereteket kíván választani, azt a „Szakirány választási lap” kitöltésével teheti meg, melyet a Tanulmányi és
Felvételi Osztály honlapjáról/letölthető nyomtatványok hallgatóknak linkről tölthet le. A szakfelelős aláírása után a tanulmányi
előadónak kell leadni a szakirány választási lapot, a mintatantervet a hallgatóhoz rendelése céljából, hogy a tantárgyfelvételi időszakban
a hallgatók a szakirány tantárgyakat is fel tudják venni

Amennyiben a hallgató lemaradt az elektronikus szakirány választásról akkor ezt papír alapon pótolhatja a TJSZ 2. számú mellékletében
szereplő „Szakirány késedelmes választása (papír alapú választás)” jogcímen 2 000 Ft megfizetését követően.

Szakirány választás
A Nyíregyházi Főiskolán 2006. szeptemberétől a Bologna-rendszer szerint folyik a képzés.
A 3 éves alapképzés során a hallgató szakirányt választ, ill. választhat, amelyen speciális ismeretekre tehet szert. Ezáltal növekszik az
elhelyezkedési esélye, megalapozhatja a mesterképzésben (MA, MSc) folytatandó tanulmányait.
A szakirányok értelmezései a Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK)-ben jelenik meg:
1.Az alapképzési szakokról rendelkező miniszteri rendelet (15/2006. (IV 3. OM)) tartalmazza az önálló – oklevélben megjelenített –
szakképzettséget
nyújtó szakirányokat.
(germanisztika-német szakirány, közlekedésmérnöki-légiközlekedési-hajózó szakirány,
romanisztika-francia szakirány, szlavisztika-orosz, -ukrán szakirány). E szakirányok kiválasztása az intézménybe jelentkezéskor megtörténik a
jelentkező részéről.
2. Ahol az adott alapszak KKK-ja kötelezően teljesítendő szakirányt jelöl meg, ott annak kreditértékét a hallgatóknak az alapoklevél
kiadásához teljesíteniük kell.
3. Az alapszakok döntő részében a KKK-k választható szakirányok (néhány esetben: specializációk, differenciált szakmai ismeretek)
választását teszik lehetővé a tanulmányok során. Sikeres elvégzésük tényét az oklevélben „záradék”-ban rögzítjük.
3.1. Választható szakirány-előírás esetén a hallgatónak akkor is ki kell adni az alapoklevelet, ha egy szakirány összes előírt kreditértékét sem
teljesítette maradéktalanul, de az alapszakon előírt (110+10) kreditszámot elérte és összkrediteinek száma min. 180 (ill. gyakorlati félév
esetén 210).

Alapképzési szak neve

Szakirány, specializáció az érvényes mintatantervben

felnőttképzési szervező
andragógia

művelődésszervező
személyügyi szervező

anglisztika

anglisztika
idegen nyelvi ügyintéző (angol)

biológia

bioanalitikus
hidrobiológus operátor
karvezetés

ének-zene
népzene
fizika
földrajz

alkalmazott környezetfizika
idegenforgalmi
vállalkozásszervezési
logisztikai

gazdálkodási és menedzsment

piactervezési
pénzintézeti
közigazgatási
gépgyártástechnológiai

gépészmérnöki

minőségbiztosítási
járműgépész

germanisztika
informatikus könyvtáros

idegen nyelvi ügyintéző (német)
információs menedzsment

kémia

vegyész

képi ábrázolás

festészet

üzleti kommunikáció

kommunikáció és médiatudomány

újságírás

on-line kommunikáció

televíziós műsorkészítő
környezetkultúra

környezetprezentáció
természetvédelmi monitorozó
környezettan

technika
műszaki logisztika
légiközlekedési hajózó(HM)
légiközlekedési műszaki

közlekedésmérnöki

járműgépész

közlekedésmérnöki-légiközlekedési hajózó szakirány

magyar

ügyvitel
kiadványszerkesztő

matematika
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

matematikus
gépüzemeltetési

fenntartható mezőgazdasági technológiák
mezőgazdasági mérnöki

lótenyésztő
környezet-és ökogazdálkodási
EU tanulmányok

nemzetközi tanulmányok

kultúrdiplomácia
nemzetközi logisztika

pedagógia

nevelési asszisztens

oktatási asszisztens
programtervező informatikus
plasztikai ábrázolás
romanisztika

programtervező informatikus
szobrászat
idegen nyelvi ügyintéző (francia)

sportszervező
szabad bölcsészet

etika
esztétika

szlavisztika

idegen nyelvi ügyintéző (orosz)
idegen nyelvi ügyintéző (ukrán)
magyar nyelv és irodalom
ember és társadalom

ének-zene
matematika

tanító

természetismeret
vizuális nevelés
angol nyelv
testnevelés és sport
testnevelő-edző
non-profit
társadalmi tanulmányok

romaügyi
pályázati menedzsment

történelem

idegenvezető

Szakirány választási lap
(Második vagy további szakirány / specializáció választása esetén)
A hallgató neve
:
………………………………………………..
Az alapszak elnevezése
:
………………………………………………..
Munkarend (tagozat)
:
………………………………………………..
A mellékletben feltüntetett – az alapszak mintatantervében szereplő –
sorszám:
szakirányt
: ………………………………………… ………..
specializációt
: ………………………………………… ………..
második tanár szakot
megalapozó ismereteket
: ………………………………………… ………..
választottam a ………-es tanév ……….. félévétől.
Nyíregyháza, 2010. …………………..
…………………………
A szakfelelős aláírása

…………………………..
A hallgató aláírása

Az elektronikus index
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5) Kormányrendelet 15/D. § (1) bekezdés c) pontja
alapján a Nyíregyházi Főiskola a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerből nyomtatja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott
rend szerint hitelesített és szétválaszthatatlanul összetűzött okiratot, a leckekönyvet, a 2010/11-es tanév I. félévében tanulmányaikat
megkezdő hallgatók számára.
Az elektronikus leckekönyv az „Adminisztráció/elektronikus index (29750)” összefoglaló menüpont alatt található, amely a következő
felületekből áll:
•Személyes adatok (29850)
•Képzési adatok (35750)
•Indexsorok (29900)
•Nyelvvizsgák (29950)
•Szakmai gyakorlatok (30000)
•Hivatalos bejegyzések (30050)
•Korabbi tanulmányok, érettségi adatok (45150)
•Diplomamunka/Szakdolgozat (45200)
•Oklevél adatai (45250)
•Végbizonyítvány (abszolutórium)

A leckekönyv tartalmazza:
•a hallgató személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve);
•az okirat egyedi sorszámát;
•a Főiskola nevét, székhelyét, intézményi azonosítóját,
•a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát;
•a hallgató képzésének adatait;
•a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett tantárgyakat, hozzárendelt kreditértékeket, értékelések
adatait;
•a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolását;
•a szakdolgozat(ok) adatait, illetve teljesítésének igazolását;
•a nyelvvizsga/nyelvvizsgák adatait;
•a záróvizsga, illetve szakmai vizsga részeit, eredményét;
•az oklevél, illetve bizonyítvány minősítését,záradékokat;
•a hallgató tanulmányait befolyásoló határozatokat;
•más felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányok igazolását;
•korábbi tanulmányok alapján beszámított tanulmányok igazolását;
•a párhuzamos képzésben folytatott tanulmányokat;
•a vendéghallgatói jogiszonyra vonatkozó információkat
•a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó adatokat;
•a Főiskolán a hallgató egyazon képzési szinten folytatott valamennyi tanulmányának adatát.

A TVSZ szabályozó rendelkezései:
•TVSZ. 5. §.1. A felvételt nyert hallgató tanulmányai megkezdésekor köteles beiratkozni a Főiskolára. A további félévekben a NEPTUN-rendszerben kell
regisztrálnia.
•TVSZ. 5. §.3. A beiratkozott hallgatóról a TFO törzslapot állít ki.
•TVSZ. 5. §.10. A felvett és sikertelenül teljesített tantárgyat a vizsgaidőszak végén a TFO „törölve”bejegyzéssel látja el a NEPTUN-rendszerben. A hallgató a nem
teljesített tárgyak miatt kreditenként a TJSz szerinti díjat fizeti meg.
•TVSZ. 9. §.8. Amennyiben a hallgató tanulmányait átvétellel más felsőoktatási intézményben folytatja, a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontját az
elektronikus leckekönyvbe be kell vezetni. Az elektronikus leckekönyvet a hallgatói jogviszony megszűnését követő 15 napon belül át kell adni az átvevő
felsőoktatási intézménynek.
•TVSZ. 11. §.5. Vizsgán a hallgató személyi azonosságának igazolására fényképes okirat szolgál.
•TVSZ. 11. §.6. A vizsgaeredményt a NEPTUN-rendszerben kell rögzíteni. A rögzítés a vizsgáztató oktató feladata, írásbeli vizsga esetén legkésőbb a vizsgát
követő egy héttel, szóbeli vizsga alkalmával a vizsga napján. A vizsgaeredményekről a NEPTUN-rendszerből nyomtatott vizsgalapot kell vezetni, melyet a
vizsgáztató oktató a vizsgát követő egy évig köteles megőrizni. A szóbeli vizsga eredményét a hallgató kérésére a NEPTUNrendszerből kinyomtatott igazolásra is
be kell jegyezni.
•TVSZ. 11. §.9. A NEPTUN-rendszerbe tévesen bejegyzett érdemjegyet a tantárgy oktatója jogosult javítani.
•TVSZ. 12. §.6/a. A vizsgával záruló tantárgy előírt követelményeinek teljesítését a tantárgy oktatója a NEPTUN-rendszerbe történő bejegyzéssel igazolja és a
hallgatók vizsgaeredményeit vizsgalapon rögzíti.
•TVSZ. 12. §.7/c. A gyakorlati jegyet a hallgatónak a szorgalmi időszakban kell megszereznie. Nappali tagozaton az oktatónak a vizsgaidőszak első napjáig kell
bejegyezni a NEPTUN-rendszerbe. Levelező tagozaton a gyakorlati jegy bejegyzése a vizsgaidőszak végéig történhet úgy, hogy a Szabályzat szerint a javításra
biztosított idő rendelkezésre álljon.
•TVSZ. 16. §.3. A kreditindexet a vizsgaidőszak utolsó napjától számított egy héten belül a TFO állapítja meg, és a NEPTUN-rendszerben tartja nyilván.
•TVSZ. 16. §.6. A hallgatói jogviszony megszűnésekor az elektronikus leckekönyvet – a TFO vezetőjének hitelesítésével - nyomtatott formában kell a hallgató
rendelkezésére bocsátani.
•TVSZ. 16. §.7. Félévente egy alkalommal a hallgató ingyenesen kivonatot kérhet az elektronikus leckekönyvről. A további leckekönyvi kivonatok kiadásáért a
TJSZ-ben meghatározott díjat kell fizetni.

Jogosultságok 1
•Neptun rendszergazda: közvetlen kapcsolatot tart a Neptun fejlesztőivel, karbantartja és folyamatosan ellenőrzi a nyomtatási
sablonokat (törvényességi háttér), folyamatosan ellenőrzi a neptunban szereplő tantárgyakat, mintatanterveket és azokat karbantartja,
szűréseket és hibalistákat készít a Tanulmányi előadók részére ellenőrzés céljából.
•Tanulmányi előadó: A felvett hallgatók adatait ellenőrzi a beadott dokumentumok alapján, rögzíti a hiányzó adatokat (érettségire
vonatkozó adatokat, felvételi pontszámot, nyelvvizsga adatokat stb.), folyamatosan adminisztrálj a hallgató tanulmányi ügyeivel
kapcsolatos határozatokat, elvégzi a beiratkoztatást, ellenőrzi a tantárgyfelvételt, a félév végén ellenőrzi a féléves eredményeket,
átlagot számol és lezárja a félévét a hallgatónak.
-A NEPTUN-ból az Oktatási Hivatal által hitelesített formátumban nyomtatott leckekönyvet képzés szintenként a hallgató
való végleges távozásakor, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésekor elkészíti. A nyomtatvány számozott lapjait nemzeti
színű zsinórral kell összefűzni és ennek körcímkével leragasztott végét le kell pecsételni és a Tanulmányi és Felvételi
Osztály vezetőjének aláírásra előkészíti.
- Párhuzamos tanulmányok folytatása esetén a leckekönyvet az utolsó képzés befejezésekor állítja elő.

Jogosultságok 2
Oktató: rögzíti a vizsgaidőpontokat,vizsgalapot nyomtat, a ellenőrzi a hallgató személyazonosságát a számonkérés
alkalmával (fényképes leckekönyv hiánya miatt) ez eredményeket a vizsgalapra rögzíti, a hallgató kérésére a szóbeli hogy
szükség esetén a hallgató igazolni tudja az érdemjegyet, rögzíti a Neptun rendszerben az írásbeli vizsgát követő legkésőbb
egy héttel, a szóbeli vizsga esetén a vizsga napján a vizsgaeredményeket, a Tanulmányi és Felvételi Osztály által küldött
érdemjegy egyeztető lapok alapján elvégzi az érdemjegy egyeztetést, igazolja a jegy helyességét stb. A hallgató kérheti a
kurzusfelvételi lapon a szóbeli vizsga eredményének a rögzítését. A hallgató által benyújtott érdemjegy kifogásoló lap
elbírálását végzi.
Neptun adminisztrátor: meghirdeti a tantárgyakat tantárgyfelvételre, rögzíti a vizsgaidőpontokat, az oktató kérésére
vizsgalapot nyomtat, begyűjti és tárolja a vizsgalapokat, gyakorlati jegy, vizsga zh, beszámoló eredmény lapjait, hogy a vitás
esetekben az érdemjegy egyeztethető legyen
Tanulmányi és Felvételi Osztályvezető: felügyeli a rendszergazdák és a tanulmányi előadók munkáját, aláírással hitelesíti a
szétválaszthatatlanul összefűzött Neptunból nyomtatott leckekönyvet.
Hallgató: köteles a személyes adataiban történt változásról a tanulmányi előadót értesíteni, tantárgyakat vesz fel a
tantárgyfelvételi időszakban, majd azt követően a szorgalmi időszak harmadik hetének a végéig kérelmezheti a TKB-től a
tantárgy utólagos felvételét, vizsgára jelentkezik a Neptun renszeren keresztül a vizsgaköteles tantárgyakból, eleget tesz
utóvizsga , javító vizsga esetén a TJSZ-ben előírt pénzügyi fizetési kötelezettségének, ellenőrzi a Neptunban rögzített
érdemjegyeket, és átlagokat, továbbá jogosult, a tanulmányi adatbázisból, meghatározott tanulmányi időszakban, ún.
kurzusteljesítési lapot kinyomtatni és azt teljesítései igazolására használni.

Kurzusfelvételi lap
A hallgató a vizsgaidőszak előtt a hallgatói web-ről a Tanulmányok/Leckekönyv felületről nyomtatható

ÉRDEMJEGY FELÜLVIZSGÁLATI LAP
a tantárgy oktatója részére
Név:
Lakcím:
Évfolyam:
Finanszírozási forma:
A kérelem tárgya:
felülvizsgálata.
A kurzusfelvételi lapon szereplő érdemjegy:

NEPTUN-kód:
szak:
tagozat:
Államilag támogatott

Költségtérítéses

kódú és

nevű tantárgy

érdemjegyének

Neptunban szereplő érdemjegy:

Kelt: Nyíregyháza,
a kérelmező aláírása
A tantárgyfelelős oktató állásfoglalása:

Dátum:
az oktató aláírása
Megjegyzés: Kérem, szíveskedjen a kérelméhez a kurzus felvételi lap eredeti példányát mellékelni, melyen az oktató által igazolt érdemjegy szerepel

Törzslap
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5) Kormányrendelet 15/B. § -a alapján a Nyíregyházi
Főiskola a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerből nyomtatja a Törzslapot a 2010/11-es tanév I. félévében tanulmányaikat megkezdő
hallgatók számára.
A törzslapot a leckekönyv alapján a Tanulmányi előadó nyomtatja ki és fűzi le az alábbiak szerint:
•személyes adatok esetében a hallgatói jogviszony létrejöttekor és megszűnésekor,
•hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor
•államilag támogatott félévek nyilvántartása részt a hallgatói jogviszony megszűnésekor,
•tanulmányi követelmények teljesítése esetén a tanulmányi időszak lezárását követően,
•fegyelmi és kártérítési adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor,
•fogyatékossági adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor,
•a hallgatói jogok és kötelezettségek alapján hozott határozatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

