KTH tanszéki hírlevél 2013/14/2 félévzárásról – 2014. június 24.
Tisztelt Tanszéki Adminisztrátor, Oktatási Felelős Kolléganő/Kolléga!
Az oktatásszervezési feladatokat szabályozó legfőbb dokumentumok 2013 júniusa óta nem
módosultak, így jelen hírlevélben a félévzárás már ismert teendőit foglaljuk össze. Emlékeztetünk
arra, hogy a 2014. április 24-én megtartott tanszéki tájékoztatón elhangzottak elérhetők FTP
szerverünkön a \hivataloknak_tanszekeknek\tanszeki_tajekoztatok\2014-04-24 könyvtárban.
Amennyiben esetleg még nem ismeri a KTH FTP elérés használatát, vagy a használat során
probléma merül fel, a KTH Neptun Üzemeltetése készséggel áll rendelkezésére a neptun@bme.hu
e-mail címen.


pótlások, késések:

A pótlási időszakban született pót-pót zh-k számát és a késedelmes feladatleadások számát
továbbra is a központilag létrehozott „Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma” és a
„Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma” évközi feladatoknál kellett
rögzíteni a Dékáni Hivatallal egyeztetett határidőig. A Neptun rendszerben rögzített adatok a
Tsz016-KED kiírás ellenőrzés adott félévben - 20110602 lekérdezéssel ellenőrizhetőek. A
Dékáni Hivatal felé a tanszéknek kell jeleznie, hogy elvégezhető a díjkiírás.


vizsgaidőszak, jegybeírás,elbocsátások:

A vizsgaidőszak az osztott képzéseken június 23-án hétfőn, a hagyományos képzésen június 27én pénteken ért/ér véget. A jegybeírási határidő az ezt követő nap éjfél.
A tanszéknek valamennyi vizsgajelentkezéshez érdemjegyet vagy a hiányzásra vonatkozó
bejegyzést kell bejegyeznie, illetve valamennyi félévközi követelményes tantárgynál
bejegyzésnek kell lennie. A bejegyzések ellenőrizhetők a Tsz006T-tantárgyon nincs bejegyzés;
Tsz006K-Tantárgy kurzusán nincs bejegyzés és a Tsz012-Vizsgára jelentkezettek-bejegyzés
nélkül_20120612 lekérdezések futtatásával.
A hallgatók tanulmányi eredményeinek július eleji megállapítása, és az ezt követő
elbocsátások/átsorolások lebonyolítása után nyáron ismét megnyitjuk a jegybeírás lehetőségét,
erről értesítjük a tanszékeket. Az időszak vége 2014.08.29. 23:59.
A jegybeírási időszakon kívül a hallgató Neptunban megjelölt ügyintézője módosíthatja a
tévesen beírt eredményt, ill. rögzítheti a jegybeírási időszakban be nem írt eredményt. A tanszék
Neptun üzenetben közli az ügyintézővel az eredményt, vagy az eredmény módosítását. A
tanulmányi eredmények határidőn túli bejegyzéséért vagy megváltoztatásáért a tanszéknek
tanszéki kompenzációs díjat kell fizetnie. A többciklusú és a hagyományos képzések jegybeírási
időszaka tekintetében késve beírt eredménynek számítanak a 2014. június 25. 0:00 és 2014.
június 29. 0:00 után rögzített eredmények.
A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgató jogviszonyát, ha azonos
tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak), javítóés ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot. Az elbocsátás
alól a hallgató méltányossági alapon sem kaphat felmentést. Az is elbocsátást von maga után, ha
valaki a képzési idő kétszerese alatt sem szerzete meg a végbizonyítványt.


halasztott vizsgák:

Különösen indokolt esetben a 013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára elektronikus
kérvényen 2014. július 1. éjfélig kérelmezheti a hallgató a vizsgaidőszakon kívüli vizsga
lehetőségét. A kérvényről 8 napon belül a KTB dönt. A kérvény elfogadása esetén a KTH
határozatot bocsát ki, amivel a hallgató felkeresi a tanszéket a vizsga időpontjának egyeztetése
miatt.
A tanszéknek a halasztott vizsgához vizsgaidőpontot kell kiírnia és egyedi vizsgajelentkezési
időszakot kell beállítania. A hallgató a Neptun hallgatói weben jelentkezik a vizsgára. A tanszék
a halasztott vizsga eredményét 2014. augusztus 29-én éjfélig jegyezheti be a Neptunba.


előzetes tantárgyfelvétel:

A 2014/15/1 félévi előzetes tantárgyfelvétel a hallgatók többsége számára 2014. június 25-én 18
órakor indul és a hallgatóknak 2014. augusztus 29-én 12 óráig lesz lehetőségük a
tantárgyfelvételre. Az ÉMK, az ÉPK és a KJK Kari Tanulmányi Bizottságainak döntése alapján a
jobb tanulmányi eredményt elért hallgatók 2014. június 25-én 12 és 17 óra között előnyben
részesülnek azon tantárgyak felvételénél, amiket más karok hallgatói az előtanulmányi rend miatt
nem vehetnek fel.
Mint ismert, a kurzuskínálat és a jelentkezettek száma a Tsz001-Kurzus létszámok (t.k.d.)
lekérdezés futtatásával követhető egészen a regisztrációs hét végéig.


OHV ellenőrzés:

Emlékeztetőül: Az oktatás hallgatói véleményezésének rendjét az Oktatás Hallgatói
Véleményezésének Szabályzata, valamint a végrehajtási utasításként kiadott 1/2014. (I.7.) számú
Rektori utasítás (OHV Ügyrend) szabályozza. A hivatkozott szabályzatok rögzítik egyebek mellett
az egyes szervezeti egységek határidős feladatait. A szabályzatok a Dékáni Hivatalok feladataként
rögzítik az oktatók elsődleges szervezeti egységének beállítását, amit a 2013/14/2 félévben
2014. március 7-ig kellett elvégezni az Alkalmazotti adatok (14800) felület Szervezeti egység
fülén.
A Tsz036-Kurzus oktatók OHV szerint lekérdezéssel megjeleníthető a tanszék által meghirdetett
kurzusok OHV szempontból véleményezhető és nem véleményezhető oktatóinak listája. Ezzel
ellenőrizheti a Tanszék, hogy helyesen van-e beállítva a Tárgy kurzusai (48200) felületen a
Kiegészítő adatok fülön az oktató neve melletti „Oktató hallgatói véleményezése” jelölőnégyzet.
A tanszékek feladata a tantárgy tantárgyfelelősének megadása, a feladat elvégzésének
határideje a 2013/14/2 félévben 2014. március 14. volt. A tantárgyfelelős nevét a Neptun
Szervezeti egységek (28000) felületén az adott tanszék kiválasztását követően a Tárgyak (46800)
felületre lépve tudja bejegyezni a Tanszék. A Tárgyak felületen javasolt a Féléven meghirdetve
lekérdezést lefuttatni a 2014/15/1 félévre. A lekérdezés az adott félévben meghirdetett tanszéki
tantárgyakat adja eredményül. A lekérdezéssel a tanszék könnyen át tudja tekinteni, melyik
tantárgyaknál hiányzik a tantárgyfelelős nevének megadása.
Az adatok aktualizálása kiemelt jelentőséggel bír, mivel a korábbinál bonyolultabb algoritmusok
alapján történik a felmérés és a kiértékelés és a felmérés nagymértékben támaszkodik a
Neptunban rögzített adatokra.
A KTH által végzett vevői elégedettségmérés alkalmával adott szöveges véleményeiket
ezúton is KÖSZÖNJÜK!
Kérdés és kérés esetén készséggel állunk szíves rendelkezésükre a teljes nyári szünet idején is az
info@kth.bme.hu címen és a titkársági telefonon (25-51).
A nyárra kellemes pihenést kívánnak a KTH munkatársai!

