KTH tanszéki hírlevél félévzárásról – 2012. november 23.
Tisztelt Tanszéki Adminisztrátor, Tanszéki Oktatási Felelős Kolléganő/Kolléga!
A vizsgajelentkezés, ill. a vizsgaidőszak közeledtével hírlevelünkben a 2012/13/1 félév
zárását

érintő legfontosabb

határidőkre,

adminisztrációs teendőkre,

és ellenőrzési

lehetőségekre szeretnénk figyelmét felhívni, tájékoztatónkkal munkáját segíteni. A hírlevél
elején egy eseménynaptárt talál, amelyben a legfontosabb dátumokat és határidőket
gyűjtöttük egybe a hírlevél hivatkozás megjelölésével, amennyiben az adott eseményről,
teendőről részletesebben is tájékozódni szeretne.
Jelen hírlevélhez kapcsolódó eseménynaptár:
esemény

dátum, határidő

hírlevél hivatkozás

vizsgalétszámok

vizsgaalkalmak meghirdetésétől kezdve

1)

pont

megadása

végső h.i.: 2012.11.26 14h
2)

pont

4)

a) pont

4)

e) pont

jegyek

beírása

a

évközi jegy: 2012.12.07-i dátummal, h.i.: 2012.
12. 21 (pótlási héten megszerzett jegyek a

Neptunba

pótlási nap dátumával a közzétételt követő 2.
nap)
aláírás: 2012.12.07-i dátummal, h.i.: 2012. 12.
14 (pótlási héten megszerzett aláírás a pótlási
nap dátumával a közzétételt követő 2. nap,
végső h.i.: 2013.01.02.)
vizsga

(szigorlat):

a

vizsga

(szigorlat)

dátumával, h.i.: a vizsgát követő második
munkanap
végső jegybeírási h.i.:
(többcikl. képzések): 2013.01.23 éjfél!
(hagyományos képzések): 2013.01.26 éjfél!
következő

félévi

pótlási időszak 4. napjáig,

kurzusok meghirdetése

h.i.: 2012.12.13 18h

kurzuskínálat

regisztrációs hét első napja 10 órától,

véglegesítése

h.i.: 2013.02.04. 16h

1)
Vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak,
vizsgáról távolmaradás igazolása:

vizsgahelyek

számának

ellenőrzése,

a) A tanszéki kompenzációs díjakról szóló 2/2010. (II.01.) Rektori Utasítás
módosításáról kiadott 6/2010. (III.03.) Rektori Utasítás 1. § 1) b) bekezdése a

BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: BME TVSZ) 15. § (2)
bekezdésében előírt vizsgalétszám meg nem hirdetése és a 15. § (4) bekezdése
szerinti vizsgarend késedelmes nyilvánosságra hozatala esetén a tanszéket
kompenzációs díj fizetésére kötelezi. A BME TVSZ 15. § (2) bekezdése alapján a
vizsgahelyek száma a tantárgyat felvett hallgatók létszámának legalább
kétszerese kell legyen. A szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy a
tantárgyfelelős korábbi évek tapasztalatai és az aktuális félév vonatkozó adatai
alapján megadott határidőig javaslatot tegyen az előírtnál kevesebb vizsgahelyre,
aminek engedélyezéséről a Kari Tanulmányi Bizottság jogosult dönteni.
b) A tanszéki kompenzációs díjakról szóló Rektori Utasítás 2. § 2) bekezdése
alapján a KTH-nak a vizsgaidőszak első napja előtt 10 munkanappal kell
lekérdezni, hogy a tanszékek kiírták-e a BME TVSZ-ben meghatározott számú
vizsgahelyet. Mivel a vizsgaidőszak kezdete a többciklusú (BSc/BA, 2006.
szeptember 1-je után indult osztatlan, MSc/MA) és a hagyományos egyetemi
képzéseken eltér, ezért az előző félévhez hasonlóan a vizsgajelentkezés
indulásának napján, a 2012/13/1 félévben 2012. november 26-án 14 órakor
futtatja le a KTH a vizsgahelyek számának ellenőrzésére szolgáló lekérdezést.
c) A

meghirdetett

vizsgahelyek

száma

a

Neptun

tanulmányi

rendszer

Adminisztráció (95400) Általános lekérdezések (98400) felületén a Lekérdezés
mezőben a „Tsz008-Félévi vizsgák összesített maxlétszámokkal (t.k.d.)”
lekérdezés futtatásával a Tanszék által előzetesen ellenőrizhető. Az ajánlott
lekérdezés kiválasztást követően a

!

gombra kattintva futtatható. A lekérdezés

futtatásakor két paramétert kell megadni: a félév a vizsgahelyek meghirdetésének
félévét jelenti, vagyis a 2012/13/1 félévet, a Tanszékkód pedig a vizsgát meghirdető
Tanszék kódját. A kódot nagybetűkkel szükséges megadni. Az OK gomb
megnyomását követően a lekérdezés listázza a tanszék valamennyi vizsgával záruló
tantárgyának kurzusait megadva a kurzus nyelvét, a kurzus létszámát, a
vizsgaalkalmak számát és a kurzuslétszámhoz szükséges összesített maximális
létszámot.
d) Amennyiben

nem

rendel

össze

a

Tanszék

több

vizsgakurzust,

akkor

a

„kurzus_Létszám” legalább kétszeresét kell tartalmazza a „Maxlétszám szumma”
értéke, de több összerendelt kurzus esetén ezek együtt vizsgálandók, ehhez az
utolsó oszlopban található „első_vizsgaazonosító” nyújt segítséget (az összerendelt
vizsgák esetében ez az érték megegyezik).

e) Amennyiben a Tanszék nem korlátozza a vizsgára jelentkezők létszámát, javasolt a
Kurzus vizsgái felületen a maximális létszám mezőbe a 9999 számot létszámként
bejegyezni.
f) A hallgatók vizsgára/szigorlatra a hallgatói információs rendszeren, a Neptun
rendszeren keresztül a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen jelentkezhetnek a
vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig. A vizsgáról/szigorlatról lejelentkezni a
vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig van lehetőség. Ezt követően visszalépni sem a
hallgatói információs rendszerben, sem személyesen nem lehet. A vizsgán való
megjelenés

kötelezettség

elmulasztása,

vagyis

a

vizsgáról

igazolatlanul

távolmaradás különeljárási díj fizetéséhez kötött. A különeljárási díj mértéke
3000 Ft. A hallgatónak lehetősége van a vizsgáról távolmaradás igazolására, amire a
vizsgaalkalom után 15 nap áll rendelkezésre. A hallgató vizsgáról való igazolt
távolmaradását a vizsga napját követő 15. napig az oktatónál igazolhatja, az
igazolás elutasítása esetén a vizsgáról távolmaradás igazolására a hallgatói
Neptun web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052
Vizsgáról távollét igazolása elektronikus kérvény szolgál. Amennyiben az
oktató az igazolást nem fogadja el, az igazolás elfogadásáról a hallgató benyújtott
kérvénye alapján a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.
2)

Jegybeírási időszak
a) Az oktatás szervezéséről szóló 9/2011 (VI.28.) számú Rektori Utasítás (a
továbbiakban: Tanulmányi Ügyrend) 2012. június 11-i módosítása alapján a
jegybeírási időszak elkülönül a hagyományos egyetemi és a többciklusú
képzéseken. A 2012/13/1 félév jegybeírási időszaka az alábbiak szerint alakult: a
többciklusú képzéseken 2013. január 23-án 23:59-ig, a hagyományos egyetemi
képzésen 2013. január 26-án éjfélig lesz lehetőség a jegybeírásra.
b) A jegybeírási határidők pontos megtartása azért is kiemelt fontosságú, mert a
2012/13/2 félévre az előzetes tantárgy- és kurzusjelentkezés VÁRHATÓAN 2013.
január 24-én indul, valamennyi Karon „kemény” tárgyjelentkezéssel, vagyis azok
a hallgatók jelentkezhetnek a tantárgyra, akik a tantárgy végleges követelmény
mezőjében bejegyzett követelményt teljesítették.
c) Amennyiben a jegybeírási időszak végéig nem kerül be vagy rosszul kerül be a
hallgató eredménye a Neptunba, az időszakot követően a Tanszék a hallgató
ügyintézőjével Neptunban küldött üzenettel közli a hallgató eredményét. A
hallgató ügyintézője a Neptunban a Hallgatók (5400) felületen a hallgató
kiválasztását követően a Hallgató képzései (6000) felületre lépve az Ügyintéző

mezőben tekinthető meg. Üzenetküldésre a Neptun Saját adatok (200)/Üzenetek
(800)/Üzenetek írása (1000) felülete szolgál.
d) A

jegybeírások

megtörténte

a

Neptun

Adminisztráció

(95400)

Általános

lekérdezések (98400) felületén futtatható Tsz006-Tantárgy kurzusán nincs
bejegyzés_20120612

és

Tsz012-Vizsgára

jelentkezettek

-

bejegyzés

nélkül_20120612 lekérdezések futtatásával ellenőrizhető.
e) A Tsz006-Tantárgy kurzusán nincs bejegyzés_20120612 lekérdezés azokat a
hallgatókat listázza tárgykóddal, tárgynévvel és kurzuskóddal, akiknél hiányzik a félév
végi bejegyzés, pl. félévközi jegyes tantárgynál a jegy vagy a nem teljesítette
bejegyzés.
f)

A Tsz012-Vizsgára jelentkezettek - bejegyzés nélkül_20120612 lekérdezés
azokat a vizsgára jelentkezett hallgatókat adja eredményül, akiknél nem került be a
bejegyzés a Neptunba és a vizsgaalkalomnál a "Beszámít a vizsgákba" be van
jelölve, a "Nem jelent meg a vizsgán" pedig nincs.

g) A lekérdezések a fentiekben ismertetett Tsz008 számú lekérdezéssel azonos módon
futtathatóak az Általános lekérdezések (98400) felületen. Mindkét lekérdezésbe
tájékoztató adatként bekerült a hallgató státusza és a hallgató képzéskódja, valamint
képzési szintje is. A képzési szint megadásával munkáját szeretnénk segíteni, hogy
az

elkülönülő

jegybeírási

határidőket

figyelemmel

tudja

kísérni.

Mindkét

lekérdezésnek üres halmazt kell eredményeznie, amennyiben minden bejegyzés
megtörtént már. Ha a hallgató tanulmányi státusza elbocsátott, a hallgatónak nem
kell jegyet beírnia.
h) Felhívjuk figyelmét, hogy a tanszéki kompenzációs díjakról szóló 6/2010. (III.03.)
Rektori Utasítás 1. § 1) a) és 2.§ 1) bekezdései alapján a tanulmányi eredmények
határidőn túli bejegyzésének vagy megváltoztatásának lekérdezéséhez a Neptun
rendszerben szereplő bejegyzéseket a jegybeírási határidők utáni dátumtól, vagyis az
új képzések esetében (BSc/BA, MSc/Ma képzéseken, ill. az építész osztatlan
képzésen) 2013. január 24-e 0:00 órai állapotot, a hagyományos képzéseken pedig a
2013. január 27-e 0:00 órai állapotot mentjük le .
3)

Tanszéki tájékoztató:

A KTH a tanszéki oktatási felelősök és a tanszéki adminisztrátorok számára a tanulmányi
adminisztráció aktuális teendőiről, az egyetemi szabályzatok és a Neptun kezelését érintő
változásokról tájékoztató megtartását szervezi. A tájékoztató időpontjáról és helyéről
hamarosan kiküldendő meghívónkból fog értesülni. Tájékoztatónkon való részvételére
mindenképpen számítunk.

4)

Tantárgyak meghirdetése, kurzusok létszámadatainak nyomon követése,

2012/13/2 félévkezdés:
A félévkezdéssel kapcsolatos határidőkről, teendőkről a félév megkezdése előtt
küldendő hírlevélben adunk tájékoztatást, néhány teendőre, ellenőrzési lehetőségre
azonban ezúton is felhívjuk figyelmét:
a)

A BME TVSZ szerint a Karoknak a tanszékek javaslata alapján a megelőző

félév pótlási időszakának 4. napján 18 óráig a hallgatói információs rendszerben
közzé kell tenniük a következő félévre meghirdetett kurzusokat.
b)

A

kurzus

meghirdetésekor

a

tervezett

létszámhoz

képest

10%-os

várakozólistát kell beállítani.
c)

A 2012/13/2 félévre történő előzetes tantárgy- és kurzusjelentkezési

időszak (VÁRHATÓAN 2013. január 24. – 2013. február 1. 18:00) alatt a Neptun
Adminisztráció (95400) Általános lekérdezések (98400) felületén a Tsz001-Kurzus
létszámok (t.k.d.) lekérdezés futtatásával követheti nyomon a tanszék által
meghirdetett tantárgyak kurzusainak létszámadatait.
d)

Javasoljuk a kurzus minimális létszámának beállítását. Amennyiben a

minimális létszám a kurzusnál 0 marad, a tanszék lemond a lehetőségről, hogy a
meghirdetett minimális létszám alatti jelentkező esetén egyáltalán nem indítja el a
kurzust, vagy az indításról később hoz döntést.
e)

A regisztrációs hét első napján, 2013. február 4-én 10 és 16 óra között

kell döntenie a tanszéknek a végleges kurzuskínálatról.
A KTH munkatársai kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére.
Sikeres, problémamentes vizsgaidőszakot kívánnak a KTH munkatársai.
Központi Tanulmányi Hivatal

