
Kedves Oktató!

Ez a tájékoztató anyag, azért készült, hogy nagy 
vonalakban bemutassa a Neptun.Net Egységes 
Tanulmányi Rendszer oktatói felületeinek és 
funkcióinak működését, és segítsen az első 
lépések megtételében. 

Változások a Neptun 2000 
rendszerhez képest

A Neptun.Net-ben a Neptun korábbi verziójától 
eltérően az összes oktatói funkció internetes 
böngészőprogramon keresztül érhető el, ennek 
köszönhetően a rendszer a világon bárhonnan 
elérhető, és a belépéshez nem szükséges 
semmilyen segédprogramot telepíteni.  Az 
új rendszerbe lényegesen több felhasználó 
tud egyszerre bejelentkezni, és a nyomtatás 
sem okoz többé problémát. A Neptun.Net 
használatához Internet Explorer 7 és 8, il letve 
Mozilla Firefox 2 és 3 típusú böngészőprogramok 
vehetők igénybe. 

Belépés a Neptunba

Az Neptun bejelentkező képernyője az intézmény 
erre dedikált weboldalán keresztül érhető 
el. A belépéshez a bejelentkező ablakban az 

„Azonosító” mezőbe 
a Neptun kódját, a 
jelszó mezőbe pedig 
a hozzátartozó jelszót 
kell beírni, mely 
a l a p é r t e l m e z e t t e n 
az Ön születési 

dátuma ÉÉÉÉÉHHNN 
formátumban, ezután a „Bejelentkezés” gombra 
kattintva tud belépni a rendszerbe. Első 
belépésekor meg kell változtatnia jelszavát, 
azt javasoljuk, hogy ezután már ne használja 
születési dátumát jelszóként.

A Neptun Oktatói Web felületének 
elrendezése

A Neptun Oktatói 
Web menüje az oldal 
tetején található. Ha

rávisszük az egeret valamelyik elemére,
akkor megjelennek az ahhoz a fő menüponthoz 
tartozó almenüpontok, ezek valamelyikére 
kattintva lehet eljutni az adott felületre.

A bal oldalon, külön 
dobozokban találhatóak 
bizonyos speciális, 
a használatot és 
az átláthatóságot 
m e g k ö n n y í t ő 
funkciók, mint a 
kedvenc menüpontok 
kigyűjtését lehetővé 
tévő „Kedvencek” és az 
üzenetekhez kapcsolódó 
menüpontok.  Ugyanitt, 
az „Információk” 
d o b o z b a n 
található az éppen 
kiválasztott funkció 
leírását tartalmazó 
felületérzékeny súgó és az oldaltérkép.

Speciális vezérlőelemek

Az oktatói felületeken több olyan speciális 
vezérlőelemet is alkalmaztunk, melyek 
megkönnyítik a program használatát.

A Neptun felületén a táblázatokban 
megjelenő elemek többségéhez
tartozik egy helyi menü, melyet az adott 
elem sorára jobb gombbal kattintva, 
vagy a sor végén található       ikonra
bal gombbal kattintva lehet előhívni.
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Ennek elsősorban azoknál az elemeknél van 
jelentősége, melyekhez sok funkcionalitás 
kapcsolódik (pl. tárgyak, kurzusok, vizsgák). A 
helyi menü használatával a kiválasztott elemhez 
kapcsolódó összes funkció könnyen, átlátható 
módon, egy helyről érhető el.

Az említett sok funkcionalitással rendelkező 
elemekhez tartozó részletes adatok felugró 
ablakokban jelennek meg, ahol az egyes 
adattípusok és funkciók fülekre vannak 
szétosztva. 

Példánkban egy vizsgához kapcsolódó felugró 
ablak szerkezete látható. Az egyes fülekre 
kattintva betöltődnek a kapcsolódó adatok, 
funkciók, maga a felugró ablak pedig a jobb 
felső sarkában található ikonra kattintva, vagy 
az „Esc” gombot lenyomva zárható be.

További speciális vezérlőelem még a kétszintű 
táblázat, melyet azokon a felületeken használtunk, 
ahol egy elemhez több hozzá kapcsolódó, más 
típusú elem tartozik. Jó példa erre a vizsgák 
listája, mely a mellékelt képen is látható. Itt 
egy-egy vizsgához több kurzus is tartozhat, és 
ennek a táblázatnak a segítségével az összes 
lényeges adatuk egy helyen látható, il letve a már 
korábban említett helyi felugró menü is elérhető 
mind a vizsgák, mind a kurzusok esetében.
 

Az ilyen, hierarchikus formába rendezett táblázat 
alsóbb szintjét az első szinten látható elem sora 
mellett, bal oldalt található + jelre kattintva 
lehet megjeleníteni.
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bal gombbal kattintva lehet előhívni

                            



Főmenüpontok és kapcsolódó 
funkciók

Saját adatok

Ebben a fő menüpontban tudja megtekinteni és 
módosítani saját személyes adatait és elérhetőségeit, 
itt láthatja korábbi végzettségeit, és amennyiben az 
intézmény ezt lehetővé teszi, akkor itt van lehetősége 
a felhasználóneve és a jelszava megváltoztatására, 
illetve itt tudja kiválasztani a Neptun megjelenítéséhez 
használt témát.

Oktatás

Az oktatás menüpont alatt találhatóak a tárgyak és 
a kurzusok. Ezek listáját az oldal tetején található 
feltételek segítségével tudja szűrni különböző 
szempontok szerint. A tárgy típus esetében a saját 
tárgy azokat jelöli, ahol Ön a tárgyfelelős oktató, 
az oktatott tárgy pedig azokat, ahol valamely 
kurzusnak Ön az oktatója. A tárgyak és kurzusok 
részletes adatait és a hozzájuk kapcsolódó 
funkciókat a korábban említett helyi menü és felugró 
ablakok segítségével érheti el. Itt egyebek mellett 
lehetősége van az évközi feladatok kezelésére, a 
kurzusok eredményeinek felvitelére és a tárgy/
kurzus hallgatóinak való üzenetküldésre is.

Szintén az oktatás menü alatt található az órarend, 
melynek segítségével az időbeosztását tudja 
megjeleníteni, többféle nézetben. A választható  
opciók közül a „Heti” nézet egy konkrét hét 
időbeosztását mutatja, míg a „Teljes félév” opció 
esetén a kiválasztott félév adott dátum utáni órarendi 
alkalmainak listáját tekintheti meg. Az „Összevont” 
opció a heti-kétheti rendszerességgel ismétlődő 
alkalmak egyszerű áttekintésére szolgál. Egy-egy 
órarendi elemre kattintva egy felugró ablakban 
megjelennek az adott vizsga vagy óra részletes 
adatai.

Vizsgák, jegybeírás

Ebben a menüpontban meg tudja tekinteni 
az Önhöz kapcsolódó vizsgaalkalmakat, és 
amennyiben ez engedélyezett, akkor az 
intézménye összes vizsgájának adatait is. 

A vizsgák megjelenítésénél kiválasztható, hogy a 
kétszintű táblázatban a kurzusok alá csoportosítsa 
az adott kurzus vizsgaalkalmait, vagy a vizsgák 
alá az adott vizsgához rendelt kurzusokat, il letve 
egyszintű, csak a vizsgaalkalmakat megjelenítő 
táblázat is használható. A vizsgák részletes 
adatai a helyi menü segítségével érhetőek el, 
innen van lehetőség a vizsga adatainak esetleges 
módosítására és az eredmények felvitelére is.

A Neptun Oktatói Web felületének használatával 
— amennyiben ezt az intézménye engedélyezi — 
Önnek lehetősége van vizsgaalkalom kiírására. 
A vizsgákhoz több kurzus, vizsgáztató, il letve 
terem is hozzárendelhető, és a jelentkezett 
hallgatók időpont, vizsgáztató és terem alapján 
beoszthatók. A vizsgák eredménye beírható 
csoportosan és hallgatónként is.

Információ

Az információ menüpontban intézménye szervezeti 
egységeinek adatairól tájékozódhat, megtekintheti 
az oktatók hallgatói véleményezésének Önre 
vonatkozó eredményeit és kitöltheti az Önhöz rendelt 
kérdőíveket.

További információk

A Neptun használatával kapcsolatban további 
segítséget kaphat a felület bal oldalán, az 
„Információk” dobozban lévő felület-érzékeny 
súgó használatával, valamint a jobb felső 
sarokban található kérdőjel ikonra kattintva 
a Neptun Oktatói Web teljes felhasználói 
segédletét le tudja tölteni, pdf formátumban.
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