Tisztelt Úrhölgy/ Úr!

A 2017. december 1-jén érvénybe lépett OHV Szabályzat (https://portal.ohv.bme.hu/hu/File/Download/25) 2. § -a szerint
a tanszékeknek ellenőrizniük kell a meghirdetett kurzusok adatait a harmadik oktatási hét utolsó munkanapjáig a Neptun
rendszerben. Az ellenőrzés célja, hogy a folyó oktatási félévben meghirdetett kurzusok adatai hibátlanok, a vizsgaidőszak
második hetének első munkanapján majdan megnyíló OHV kérdőívek előkészítésére és legenerálására alkalmasak
legyenek.
Az ellenőrzést tanszéki adminisztrátori, vagy annál magasabb jogosultsággal lehet elvégezni a Neptun kliens programban.
Bár a szabályzat szerinti határidő már eltelt, amennyiben a tanszéke kezelésében lévő tárgyak esetében ez még nem
történt meg (esetleg az OHV lebonyolítását érintő változás állt be), úgy kérem, a lentebb részletezett teendőket 2019.
május23. 12:00 óráig szíveskedjenek pótolni. Felhívom a figyelmét, hogy a (pót)határidő után a felmérést érintő
módosításokat már nem végezhet a rendszerben!
Teendők:
1) Véleményezendő oktatók beállítása:




Szervezeti egységek (28000) / Kurzusok (29700) menüpontra lépés.
Félév beállítása, hogy az aktuális félév (2018/19/2) kurzusai jelenjenek meg a listában.
A lista sorain végig haladva:
o
A „Jegyzetek és Oktatók” fülön az „Oktatói hallgatói véleményezés” pipa beállítása oktatónként aszerint, hogy az
adott oktató ténylegesen tanít-e az adott kurzuson, vagy csak technikai (adminisztratív) okból lett oda felvéve. (Ld.
a 1. képernyőképet.)

A munka támogatására elérhető „Tsz-036-Kurzus oktatók OHV szerint” lekérdezés, melyben a paraméteresen szükséges
megadni a szervezet Neptun rendszerbeli kódját, továbbá a véleményezendő félévet az Általános lekérdezések (98400)
menüpont alatt (2. képernyőkép). Ebben a „Véleményezhető” oszlopban az adott kurzus azon oktatói vannak (vesszővel
elválasztva) felsorolva, akiknél pipálva van az „Oktatói hallgatói véleményezés” pipa, a „Nem_véleményezhető” oszlopban
pedig azok, akiknél nincs pipálva. (Ld. a 3. képernyőképet.)
2) Tárgyfelelős oktatók beállítása:






Szervezeti egységek (28000) / Tárgyak (46800) menüpontra lépés.
A „Féléven meghirdetve” szűrés alkalmazása az aktuális (2018/19/2) félévre.
„Tárgyfelelős Neptunkódja” és „Tárgyfelelős nyomtatási neve” oszlopok megjelenítése oszlopszerkesztéssel.
Lista rendezése „Tárgyfelelős Neptunkódja” szerint.
A lista sorain végighaladva:
o
Tárgyfelelős megadása/javítása, ahol üres/hibás a mező tartalma. (Ld. a 4. képernyőképet.)

3) Véleményezendő tárgyak beállítása, ellenőrzése:


A Szervezeti egységek (28000)/Tárgyak(46800)/Meghirdetett félévei (268400) almenüpontban véleményezendő pipa
bejelölése, amennyiben szeretnék az adott tárgyat véleményeztetni. Üresen hagyva a tárgy kimarad az OHV-ből.
Alapértelmezetten bejelölt a mező értéke a Neptun rendszerben, és a korábbi beállítások az új félévre öröklődnek.
Tehát csak azokkal a tárgyakkal kell foglalkozni, amelyeket újak, vagy besorolásuk változott a korábbi meghirdetett
félévhez képest. (Ld. az 5 képernyőképet.)
 Véleményezésbe kerülő tárgyak ellenőrzése szűréssel a Szervezeti egységek (28000)/Tárgyak(46800) felületen.
o
„OHV_Általános_felmérésben” szűréssel listázott tárgyak a jelen beállítások alapján belekerülnek a szabályzat által
definiált általános véleményezésbe az aktuális féléven. (Ld. a 6. képernyőképet.)
o
„OHV_Általános_kimarad” szűréssel listázott tárgyak bár az aktuális féléven meghirdetésre kerültek, a jelen
beállítások alapján kimaradnak a szabályzat által definiált általános véleményezésből. (Ld. 7. képernyőképet.)
Amennyiben kérdése adódna az adatok tisztításával kapcsolatban, kérem, hogy a neptun@bme.hu címre írjon!
Segítő közreműködését megköszönve, üdvözlettel:
Rácz Anamária
Neptun szakértő (KTH ICs)
Budapest, 2019. május 8.
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