Oktatási Igazgatóság

Tárgytematika rögzítése a Neptunban
A Neptun lehetővé teszi a tárgytematikák rögzítését és félév szintű tárolását, melynek előnye, hogy
megfelel a jogszabályi előírásoknak és a hallgató a későbbiek során saját maga tudja nyomtatni a
képzéséhez tartozó tárgyak leírását és tematikáját.

Tudnivalók a tárgytematika rögzítésével kapcsolatban:





Tantárgyi tematika rögzítése csak olyan tantárgy esetében lehetséges, amelyhez tárgyfelelős
oktató került felvitelre.
A tantárgyi tematikát a tantárgyfelelős oktató, illetve a megfelelő jogosultsággal rendelkező
tanszéki adminisztrátor rögzítheti be a Neptun rendszerbe. (A tárgyfelelős oktató az oktatói
web-es felület felől, az adminisztrátor a kliens oldalról készítheti el a tárgytematikát.)
A tantárgyi tematikát egyszer kell a Neptun rendszerbe berögzíteni egy adott félévhez
kapcsolódóan, majd a további félévekben történő kurzuskiírások során ez a tematika
automatikusan másolásra kerül a kiírt kurzushoz. Ekkor lehetőség van a tematika
módosítására, illetve a korábbi tematika változatlan módon történő elfogadására.

A Tárgytematika a következő fejezeteket tartalmazza:
•
•
•
•

Oktatás célja
Tantárgy tartalma
Számonkérési és értékelési rendszere
Irodalom

Minden fejezet kitöltése kötelező.

Tárgytematika rögzítése az oktatói weben
Az Oktatás menüpont, Tárgyak menüjében a Tárgy alapadatok felugró ablakban van lehetőség a
tárgytematika szerkesztésére saját tárgyak esetén. A tárgytematika felületen megtekinthetőek a tárgy
adatok: Tematika féléve, Tárgytematika nyelve (kiválasztható), Tárgynév, Tárgykód, Felelős szervezet
neve, Felelős szervezet kódja, Tárgyfelelős neve. Ezek az adatok ezen a felületen nem szerkeszthetőek,
csak a kliens programban a Tárgyak menüponton.
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A tárgyfelelős által szerkeszthető mezők az Oktatás célja, a Tantárgy tartalma, a tárgy Számonkérési és
értékelési rendszere és az Irodalom.
Mentést követően a tárgytematika még nem kerül legenerálásra; az elfogadásig a tárgyfelelős
szerkesztheti a tárgytematikát. A tárgy adatokban történt változások frissülnek a tárgytematikában is
mindaddig, ameddig csak mentés történt, de még nem került elfogadásra a tárgytematika.
Az adatok változásáról figyelmeztető üzenetet kap a tárgyfelelős.
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Tárgytematika elfogadást követően a tematika a továbbiakban nem lesz módosítható. Megtörténik a
tematika generálása, amely a továbbiakban pdf formátumú letölthető dokumentumként jelenik meg
mind az oktatói, mind a hallgatói weben.

FIGYELEM!
Figyeljen arra, hogy túlságosan összetett, nagy terjedelmű tematikákat egyes webes böngészők túl
lassan jelenítenek meg!
Tárgytematika Wordből történő másolásakor a formázások módosulhatnak, a Wordös táblázatok
elállítódhatnak, ezért célszerű a szöveget formázás nélkül beilleszteni a Neptunba, majd az ott
található eszközökkel formázni.
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