Tisztelt Kolléganők!
Tisztelt Kollégák!
Az e félévi vizsgahirdetésekkel kapcsolatosan az alábbi információk segíthetik a hirdetéseket:
A visszajelzések alapján sok esetben egy-két vizsga meghirdetése után nem jelenik meg az oktató által
tartott kurzusok teljes listája. Ebben az esetben a következő lépéseket javasolt megtenni:

1. A vizsga meghirdetésekor kruciális lépés a "Kurzus hozzáadása a vizsgához" gomb
megnyomása előtt a "Vizsga típusa" mező beállítása, utána pedig a "Tárgy" mezőé. Az
utóbbiban azt szűrhetik, hogy az önök által oktatóként ("oktatott") vagy
tárgyfelelősként ("saját") vitt tárgyakat (kurzusokat) jelenítse-e meg a rendszer. A
lehetséges vizsgatípusok listáját pedig az adott kurzus meghirdetésekor kellett
beállítani (amelyik vizsgatípust nem rendelték a kurzushoz, akkor az adott választásnál
a kurzus nem jelenik meg).
"Kurzus hozzáadása a vizsgához" gomb megnyomása utáni megjelenő ablakban a
"Tárgy" mezőnél a legcélszerűbb a "Minden" mező beállítása, majd ezután a
"Listázás" gomb.
Első körben ellenőrizni kellene, hogy ezekben a választómezőkben valami mégis
elállítódott-e a korábbi beállításokhoz képest..
Kérem, ellenőrizzék. Ha úgy érzik, hogy minden rendben van, de a kívánt kurzus még
sem jelenik meg, akkor egy képernyőkép mentéssel (L. lentebb), amin a beállítások
látszódnak, valamint a hiányzó kurzus kódjával keressék Racskó Tamás kollégát a
coospace-s profiljában lévő e-mail-címen.

2. A kurzushirdetést végző kollégának kell a Neptunban odafigyelnie arra, hogy a
kurzuson előremenetelben tételesen fel kell sorolni, hogy milyen típusú vizsga
hirdethető róla. Ha a kurzust nem egy korábbi meghirdetés másolásával hozzák létre,
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akkor ez a lista üres lesz, és ha a kurzust hirdető megfeledkezik a lista feltöltéséről,
akkor ön nem tudja majd a kívánt vizsgát meghirdetni, amíg a kolléga a kurzuson a
vizsgatípusok listáját ki nem egészíti.
A kurzusról hirdethető vizsgák típusát az "Oktatás / Kurzusok" menüben nézheti meg,
ha pl. a megfelelő kurzuskódon kattint. Itt az "Alapadatok" fülön a "Vizsga típusa"
rovatban található ez az információ (L. lentebb mellékelt képernyőkép).
CooSpace-s vizsga:
Akkor lesz csak a CooSpace-ben létrehozva a vizsgához automatikusan teszt, ha itt a
"CooSpace-es teszt" listaelem is látható, és ön erre a típusra hirdette meg a vizsgát. A
megjegyzésbe való beírás nem elég, mivel azt a programrendszerek nem ismerik
fel. Kérje a kurzust hirdető kollégától a vizsgatípus bővítését a "CooSpace-es teszt"tel. Ha ez megvan, akkor a "Vizsgák, jegybeírás" menüben a sorvégi [+] gomb
"Módosítás" lehetőségét választva javíthatja a típust, ha a "Vizsga típusa" mezőben az
"Írásbeli vagy szóbeli" helyett az újonnan felvett "CooSpace-es teszt"-et választja,
majd alul megnyomja a "Mentés" gombot. Ha ezt nem engedné a rendszer, akkor kérje
meg a tanszéki adminisztrátort, hogy a kliensprogramban javítson.
Nemcsak a "CooSpace-es teszt" tételt lehet pluszban felvenni, hanem pl. a külön
"Írásbeli", ill. "Szóbeli" választási lehetőséget, ha pontosan jelezni kívánják a vizsga
típusát (jelenleg az általános beállítás az "Írásbeli vagy szóbeli").
Ha a CooSpace-en nem a neptunos kapcsolattal, hanem kézzel veszi fel a hallgatókat,
akkor a "Beállítások" menüben (ablakban) a "Teljesítők"-höz első körben a "Senki"-t
válassza, majd az ez alatt lévő "Egyedi beállítások" feliraton kattintson. Itt a
"Teljesítők" oszlopban hallgatónként kapcsolhatja be a pipát.
3. A vizsga minimális létszámához: ez új tulajdonság a Neptunban, a hallgatók nincsenek
feltétlenül tudatában. Ezért csak akkor töröljék a vizsgaalkalmat, ha megelőzőleg
nyomatékosan felhívták a hallgatók figyelmét erre. Ez egyébként nem kimondottan
támogatható módszer, mivel a hallgatóknak vizsgát kell teljesíteniük, hogy egy
váratlan vizsgatöréssel akár ki is csúszhatnak a vizsgaidőszakból. A TVSZ 12.3. által
minimumként megállapított vizsgaszámot biztosítani kell.

2

