Tárgy- és kurzusfelvétel
A Neptunban megkülönböztetünk tárgyakat és kurzusokat. A tárgy a mintatanterv teljesítendő
kredites/0 kredites legkisebb egysége, a kurzus pedig az ehhez tartozó féléves meghirdetés órarendi
adatokkal (oktató, hely, időpont). A tanulmányi rendszerben a tárgyfelvétel kétszintű: tárgyat és kurzust
is kell felvenni. Ezek együttes felvétele kötelező, tehát önmagában tárgyat vagy kurzust nem lehet
felvenni.
A felvételi folyamat a Tárgyak / Tárgyfelvétel menüpontra kattintva indítható. Ezután érhető el a
felvehető tárgyak listája. Így a megjelenő tárgylistában egy tárgy alatt további kurzusok érhetők el,
amelyek közül egyet vagy többet kell választani a sikeres tárgyfelvételhez.

A tárgyfelvételben egy felületi szűrő segít a megfelelő tárgyak kiválasztásában. Elsősorban a Félév szűrő
szűkíti az aktuális félévre vonatkozó felvehető tárgyakat.
A tárgyak listájánál csak azon tárgyak jelennek meg, melyeknek van az adott félévben meghirdetett
féléve, hiszen a tárgyfelvétel kizárólag meghirdetett tárgyakra lehetséges!
A Tárgytípus szűrés rádiógombjai három részre osztják a felvehető tárgyak körét:
•Mintatantervi tárgyai: a rádiógombhoz kapcsolódik egy Mintatantervek szűrő, amely segítségével a
képzésben előírt kötelező, vagy kötelezően választható, szabadon választható tárgyakra szűkíthető a
lista. A képzés során előfordulhat, hogy több mintatantervből is fel kell venni tárgyakat.
•Egyéb szabadon választható tárgyak: Ebben az esetben nem a mintatantervből, hanem a mintatanterv
mellé rendelt szabadon választható tárgyakból lehet felvenni. A képzés során a szükséges
megszerzendő kreditszám egy bizonyos százalékában vehető fel kredit, minden féle tantervi kötöttség
nélkül. A rádiógomb hatására az ajánlott szabadon választható tárgyakra szűkül a lista. Ide tartozik az
XA, XM, XD, XN, XT, XP kódú tárgyak túlnyomó többsége!
[•Minden további intézményi tárgy: a rádiógomb mintatanterv független, csak azon tárgyakat
tartalmazza, amelyek más kar által ajánlottak. Ezt az SZTE-n nem használjuk, így meg sem jelenik!]
Válasszuk most a Mintatanterv tárgyai rádiógombot
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A szűrőpanel segítségével tovább szűkíthető a lista Tárgynév, Tárgykód, Oktató, Kurzuskód, az oktatás
nyelve vagy időpontja alapján. Az időpont szűréssel körültekintően kell eljárni! Ha egy kurzushoz nem
adnak meg órarendi információt, akkor sem fog megjelenni, ha a hét minden napja kijelölésre kerül!
Inkább NE használjuk. Kifejezetten hasznos a tárgycsoport szűkítő feltétel használata. A
mintatantervekben ugyanis tárgycsoportok foglalják össze a felvehető tárgyakat, ismeretkörük, vagy
kötelezőségük alapján.
A szűrésben beállított feltételek alapján a Tárgyak listázása gombra kattintva jeleníti meg a program a
felvehető tárgyakat. A listában azon tárgyak is megjelennek, amelyek korábban már teljesítve lettek.
Ezeket a táblázat Teljesítve oszlopa jelöli. De információt ad a tárgy kreditértékről, kötelezőségéről,
ajánlott félévéről, stb. A felvenni kívánt tárgyról további információk a sorvégi + jelre kattintva a Tárgy
adatokra kattintva érhető el. Ugyanitt tölthető le a tárgy féléves tematikája.

A tárgylistában a felvenni kívánt tárgynál a Felvesz linkre kell kattintani. Egyszerre csak egy tárgy
vehető fel.

A Felvesz-re kattintva egy új ablakban megjelennek a tárgy adatai, köztük látható a felvehető kurzus(ok)
listája.
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További információként megjelenik a kurzus típusa, létszámadatai, órarendi információja, oktatója.
A kurzus kódjára kattintva további információk láthatók a felvenni kívánt kurzusról. A Bővebb órarendi
információkra kattintva egy felugró ablak tájékoztat a pontos óraidőpontokról és terembeosztásról.

A Vissza gomb lenyomásával visszatérhetünk a kurzusválasztási képernyő ablakra.
Itt kurzuslista jobboldalán található jelölőnégyzet segítségével tudjuk kiválasztani a felvenni kívánt
kurzus(oka)t, majd a „Mentés” gombra kattintva felvenni azokat.
A tárgyfelvétel sikerességéről, vagy sikertelenségéről visszajelző üzenet tájékoztat. A visszajelző
üzenetben olvasható az esetleges sikertelenség esetén a sikertelen tárgyfelvétel oka (pl. nem felelt meg
az intézménye által felállított tárgyfelvételi követelményeknek, vagy a kurzus már betelt, stb.). A
visszajelző üzenet konkrétan jelzi, hogy mely kurzusnál telt már be a létszám, így több kurzusra
jelentkezés esetén is látható, hogy mi a sikertelenség oka.
További funkcióként ezen a képernyőn tudjuk leadni a tárgyat, kurzust, ill. a tárgyhoz kurzust cserélni.
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Tárgy- és kurzusfelvételi szabályok
A kurzus típusok esetében általános szabály, hogy minden kurzus típusból egyet felvenni kötelező
a sikeres tárgyfelvételhez. Például: Összetett tárgy esetén a tárgy egy előadás és két gyakorlat
oktatásával kerül megtartásra a félévben. Az előadásra összesen 10 hallgató jelentkezhet, de a gyakorlat
kisebb csoportokban kerül megtartásra. Így a tárgy alatt egy előadás és két gyakorlati kurzus található.
A három kurzusból egy előadást és egy gyakorlatot kell választani.

Kivétel a vizsgakurzus, amely esetében elegendő csak annak felvétele. Ezt általában csak az veheti fel,
aki korábban már teljesítette a vizsgára bocsátás feltételét a tárgyból.
Az általános szabályokról és a kari speciális külön rendelkezésekről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
rendelkezik, és a kari Tanulmányi Osztály ad bővebb tájékoztatást.
A kurzusfelvételi időszakot az SZTE Szenátusa által elfogadott féléves Egyetemi naptárban szereplő
kurzusfelvételi időszakok jelölik ki (http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/).
A Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvételi időszakban történő jelentkezés után mindenki kap egy
pontszámot, ez lesz a rangsor alapja. A jelentkező látja a saját pontszámát, és infót kap, hogy az adott
kurzusra a biztos bekerülés pontszáma az adott pillanatban mennyi. A bekerülés pontszáma azt jelenti,
hogy az algoritmus csökkenő pontszámmal sorba rakja a hallgatókat. Ha vannak azonos pontszámúak,
pl. van 10 hallgató azonos pontszámmal, és már csak 5 hely van, akkor ez a 10 még nincs a biztos
bekerülés helyzetében. Az időszak alatt újonnan hirdetett kurzusokra is lehet jelentkezni, ezért
folyamatosan ellenőrizzék a bővülő kínálatot.
A rangsorpontszám alapját az előző teljesítmények jelentik. Figyeljenek arra, hogy minden jegy be
legyen írva. Ha a rangsoros időszakban rögzítenek Önöknek jegyet, akkor kérjék a TO-n az átlag
újraszámítását. Itt a jelentkezés időpontja nem számít. A részleteket az időszak előtti NEPTUN
hirdetményben olvashatják.
A másik kurzusjelentkezési időszak a Versenyalapú (normál) kurzusfelvétel időszak.
A felvételi lehetőségek nem egyszerre nyílnak meg mindenkinek az időszak elején, hanem karok szerint
fokozatosan. A pontos időpontokat a Megnyitásrend tartalmazza (http://web5.etr.uszeged.hu:8080/naptar/Megnyitasrend/index.jsp). Itt már számít a jelentkezés időpontja, a jelentkezés
sorrendjében kerülnek fel a kurzusra a hallgatók, a kurzusnál megadott létszámkorlátok figyelembe
vételével.
Jóváhagyásos kurzus esetén először egy várólistára kerülnek a hallgatók. Ha az oktató elfogadja a
jelentkezést, akkor válik érvényessé az. Ha visszautasítja, akkor, ha bízunk benne, hogy megváltozhat a
döntés, nem kell ismét jelentkezni. Ha nem bízunk a döntés megváltoztatásában, akkor tanácsos
lejelentkezni és új kurzust keresni.
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Szabály a tantervi egymásra épülések figyelembe vétele is. Csak akkor vehető fel a tárgy, ha korábban
annak más tárgyi előfeltétele teljesítve lett. Ha a feltételek ellenőrzésekor hiányt észlel a rendszer, akkor
nem engedi a tárgyat, kurzust felvenni és az alábbi hibaüzenettel visszautasítja a felvételi kísérletünket:

Visszatérve a Tárgyfelvétel képernyőre a tárgy nevére kattintva, a megjelenő Tárgyadatok „Táblázatos
előkövetelmény” fülén ellenőrizhetjük a tárgy felvételéhez szükséges követelményeket. Megtudhatjuk,
hogy mely tárgyakat kell az adott tárgy felvételéhez teljesíteni.
Ha nem egyértelmű a válasz, akkor a kari TO-n kell tisztázni azt.
Szintén a kari TO-ra kell mennie, ha sikertelen tárgyfelvétel esetén azt az üzenetet kapjuk, hogy „Már
teljesítette a tárgyat a maximális x alkalommal” (ahol x=1, 2, 3) és ez nem igaz.
Adott tárgyra (alapértelmezett tárgy) meghirdetett kurzushoz több tárgyat is hozzárendelhetnek, azaz
több tárgy felől is fel lehet venni a kurzust. A kurzus hirdetője maximum létszámokat rendelhet hozzá
az egyes tárgyakhoz, de magához a kurzushoz is. Pl. 10B101-2 tárgyra hirdetett 10B101-2 kódú kurzusra
a létszámkorlát 999 (azaz gyakorlatilag nincs), de a kurzushoz kapcsolódó másik tárgy 2 tárgyra viszont
igen, GKBN06E – 130, GKBN01E – 90.
Mi történik, ha a kurzust GKBN06E tárgy felől szeretnénk felvenni és a 130-as létszámkorlát már betelt?
A Tárgyfelvételnél kikerestük a tárgyat, a Felvesz gomb lenyomása után a következő kurzuslista jelenik
meg:

A kurzusra 601 –en jelentkeztek, de még nem érte el a max. 999 számot.
A kurzus bejelölése és a Mentés után a következő hibaüzenet jelenik meg:

Miért?
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Sajnos az üzenet nem pontos! A létszám a kurzuson CSAK a felvenni kívánt tárgy felől telt be.
 ikonra pozícionálva megtekintheti a kurzusra vonatkozó összes létszám adatot.

Az utolsó sorban látható, hogy a tárgy felől a kurzus betelt!
Tehát ne feledkezzünk el a kurzus létszámadatainak ellenőrzéséről ilyen esetben!
Próbáljuk meg másik tárgy felől felvenni, ha nincs rá lehetőség és fontos a felvétel, akkor beszéljünk a
kurzus oktatójával.

Kurzuscsere
Előfordulhat olyan eset, hogy egy tárgy alatt több azonos típusú kurzus van és egyet kell választani. A
választás a későbbiekben módosítható anélkül, hogy a tárgyról a hallgató lejelentkezne. Ehhez a
Tárgyfelvétel menüponton a tárgy sorában a Felvesz linkre kell kattintani majd módosítani a kijelölt
kurzust a megfelelőre és a Mentés gombbal érvényesíthető a kurzuscsere.

Tárgyleadás
A már felvett tárgyak leadhatók a jelentkezési időszakban. Ahogy a felvétel, úgy a tárgyleadás is
együttesen tárgy és kurzus esetében történik meg.
A tárgyleadás elérhető a Tárgyfelvétel menüponton, a már felvett tárgyban a Felvesz linkre kattintva, a
További adatokban a Tárgyleadás gombbal. Ugyanezen funkció elérhető a Felvett tárgyak menüponton
a tárgy sorának végén lévő + jelre és a Tárgy leadása gombra kattintva.

Órarend tervezés
Ugyan a tárgy- és kurzusfelvétel csak a megadott időszakban lehetséges, de előzetes tervezés végezhető
már korábban is. Ebben az esetben a tanulmányi rendszer órarend tervező funkciója gyűjti a felvenni
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kívánt kurzusokat, majd a jelentkezési időszak kezdetével a tervezőből lehet néhány kattintással felvenni
a kurzusokat.
Az órarend tervezőbe csak azon kurzusok tehetők be, amelyek rendelkeznek órarendi
információval!

A „Tárgyfelvétel” felületen a szűrő felület alatti „Műveletek” sávban, a tárgylista felett található az
„Órarend tervező” gomb, melyre kattintva bármikor előhívható egy előugró órarend felület, mely a
képernyő jobb alsó sarkában jelenik meg (és bármikor bezárható).
Tárgyfelvétel esetén a megnyitásra kerülő „Tárgy adatok” ablak felvehető kurzusainál található egy
„Órarendtervezőbe” gomb, a tetszőleges kurzushoz jelölőnégyzetet kipipálva, majd a gombra kattintva
a választott kurzus bekerül az órarend tervező ablakba.
Az órarendi információval nem rendelkező kurzus órarendben tétele esetén nem ugrik fel az "Órarend
tervező" ablaka, valamint ilyen esetben egy felugró visszajelző üzenet jelenik meg: "A "xy" kódú
kurzusokhoz nem tartozik órarendi információ, ezért ezek nem tehetők be a tervezőbe!". Amennyiben a
felhasználó egyszerre próbál órarendi információval rendelkező, illetve nem rendelkező kurzust az
órarendtervezőbe tenni, akkor az órarendi információval rendelkező kurzus megjelenik az
órarendtervezőben, míg az órarendi információ nélküli kurzussal kapcsolatban a korábban már írt
visszajelző üzenet tájékoztat.

Ha az órarend tervező kis ablakára kattint, a felület nagyobb lesz és a képernyő közepére pozícionálva
jelenik meg. Így jobban láthatók az egyes alkalmak felületen is megjelenő részletei.
Az egyes alkalmakra bal egérgombbal kattintva előhívható a tárgy adatait tartalmazó ablak, ahol
megtekinthetők a tárgy és benne a kurzusra kattintva a kurzus részletes adatai is.
Amennyiben egy kurzus alkalom már szerepel az órarend tervezőben, a megnyitott tárgy ablakban az a
tervezőben szereplő kurzusnál megjelenik a pipa. A pipát kivéve, vagy másik kurzushoz áttéve az
„Órarendtervezőbe” gombra kattintva véglegesíthető a kurzus órarendtervezőben történő leadása,
vagy cseréje.
A tervező felületen megnyitott tárgyablakban megjelölve látszik az a kurzus, melyről ide navigált
a program, ilyenkor az ablakban külön piros felirat hívja fel a figyelmet arra, hogy ez még
egyelőre nem egy felvett tárgy.
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Az órarend tervezőben eltérő színnel jelennek meg a már felvett, illetve a még felvenni kívánt kurzusok.
A már felvett alkalmak sötétkék színnel, ugyanúgy jelennek meg, ahogy a „Tanulmányok/Órarend”
felületen is látható.
A felvenni kívánt kurzusok halványkék színnel jelennek meg. Másik képzésén szereplő kurzus alkalmak
szürkés színben láthatóak (ezekre kattintva a program tájékoztatja, hogy az alkalom bővebb adatainak
megtekintéséhez képzést kell váltania).
Az egyes alkalmak fölé húzva az egeret, megjelennek az alkalom bővebb adatai.
Az órarend tervező felületen az egyes alkalmaknál jobb egérgomb megnyomása esetén egy gyorsmenü
jelenik meg a következő lehetőségekkel:




Felvesz
Tárgyleadás
Órarendből elvesz

Az órarend tervező felület gyorsmenüjében tehát lehetséges a tárgyfelvétel és a leadás is.
Amennyiben egy tárgyhoz több kurzus felvétele is szükséges (minden típusú kurzusból választani kell),
de nincs minden alkalom a tervezőben, akkor a gyorsmenü „Felvesz” gombjára kattintva megjelenik a
tárgy ablaka, melyben ki kell jelölnie a felvenni kötelező másik kurzustípusú kurzust is. Olyan esetben,
ha a tárgyhoz tartozó minden kurzustípusból egy az órarendtervezőben van, a „Felvesz” gombra
kattintva gyorsított módon, egyből lehetséges a tárgyfelvétel.
Az „Órarendből elvesz” paranccsal az adott alkalom levehető a tervezőből.
Amennyiben több kurzus felvétele is szükséges, és minden kurzustípus felvétele kötelező, akkor nem
tudja elvenni a tárgy egyik típusú kurzusát a tervezőből. Ilyenkor előugró ablakban tájékoztat a program,
hogy muszáj megjelölnie egy ugyanilyen típusú kurzust, mert a tárgy csak így vehető fel. Ez a
figyelmeztető üzenet érkezik: "A tárgyfelvétel az intézményi beállítások mellett csak úgy lehetséges,
hogy minden típusú kurzusból választ egyet! Ezért az órarendszerkesztőből most elvett kurzus helyett
válasszon másik, azonos típusú kurzust!".
A figyelmeztető üzenettel a tárgy ablaka is megjelenik, ahol azonnal választható másik, hasonló típusú
kurzus, így a hallgató számára egyértelmű a működés.
A „Tárgyleadás” gomb a már felvett tárgyakra vonatkoztatható. Erre a gombra kattintva a tárgyhoz
felvett összes kurzus törlésre kerül az órarendtervezőből is (és a rendes órarendből is).
FIGYELEM! Az órarend tervezőbe bekerült kurzusok még nem jelentik azt, hogy a kurzust
sikerült felvennie!
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