Vizsgakeezelés az ETR
R megújult webes felületéén

Webes vizsgak
kezelés fo
olyamata
a – Oktató
ói felülettek
A vizsgák kezeléssével kapcso
olatban szám
mos paramé
éterezési lehetőség áll r endelkezésre az ETR
rendsszerében. Jeelen dokume
entumban iggyekeztünk a vizsgák okktatói kezelééséhez rende
elkezésre
álló ö
összes felüleetet bemutatni függetlennül attól, ho
ogy az egyess intézményyek mely fun
nkciókhoz
kíván
nnak hozzáférést biztosíta
ani az oktatóóik számára.
1.1 A vizsgajelen
ntkezési felü
ület elérése
A vizssgajelentkezések oldalára több irány ból el lehet jutni.
j
Az ETTR‐be belépéés után közve
etlenül gyorsslinkeken érhetőek el a leggyakrabbaan használt funkciók,
köztü
ük a vizsgákkkal kapcsolato
os művelete k.

an linket,
A sajját kurzusokk listája (Okktatás/Kurzu saim, vizsgaaidőpontok) szintén tarrtalmaz olya
amelyyik a vizsgakkezelés oldalrra dob.

1

ETR vizsggajelentkezéés

Ha llgatói tájéko
oztató

Végül, természetesen a menüsorból is ell lehet naviggálni a vizsgá
ázással kapcssolatos felületekre, a
Oktattás/ Vizsgák és teljesítése
ek menüponnt tartalmazzza ezeket.

nkció érhetőő el, a megghirdetés ku
urzusok alappján, a vizssganaptár
A meenüpontban három fun
megttekintése, és a vizsgaidőp
pontok listájaa.

Meghirdetéss kurzusok alapján
1.2 M
A felület jobb oldalán elhelyyezett „Szűréés” gomb hatására meg
gjelenő paneelen, több szempont
s
nt is lehetősség van a ku
urzusok listáázására. Szűkkíthető a tallálatok köre Ciklus, Keze
elési kör,
szerin
illetvee Képzőhely,, valamint ku
urzus kód (kóódrészlet), vaagy kurzus cíím (cím részllet) alapján is.

Továb
bbi szűrési leehetőségek oktatói
o
szem
mszögből:
Csak azo
okat a kurzussokat lássam
m
 ahool szerezhető
ő jegy
 am elyekre van jogom vizsgá
át meghirdettni
 ahool van záróvizsgázó hallga
ató
Lássam azokat
a
a kurzzusokat is
 ahol csak vizsgáztató vagyok
 amellyek törölt sttátuszúak
Lássam azokat
a
a vizssgákat is
 meghhirdetés alattt
A „M
Meghirdetés kurzusok
k
alapján” fül ba l oldalán jele
ennek meg azok
a
a kurzuusok, amelye
ekhez van
az ad
dott oktatónaak joga vizsggát meghirdeetni, vagy vizzsgát kezelni. A kurzusokk mellett jobb
b oldalon
láthatóak az adottt kurzushoz tartozó vizsggaidőpontokk.
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Kurzu
usonként (éss kurzuskódo
onként is akkár) van lehe
etőség új vizsgaidőpontook meghirde
etésére, a
már meghirdetettt időpontokk szerkesztéssére, a kurzzusok adatainak megtekkintésére, a vizsgalap
nyom
mtatására, vizsgamail
v
küldésére, jeegyfelviteli oldal
o
megnyyitására, illeetve excel export ‐
importra. A „mássolás” gomb használatávval, egy már létező vizsga
a paramétereeivel hozható létre új
vizsgaaidőpont.

A kurzusok adattai közül láttható a kurzzuskód (órarendi kód), a kurzuscím
m (órarendi cím), az
ont és a helyyszín (pl.: Sze
e[11:30‐13:000] C/V/2 minden héten)), továbbá a hallgatók szzáma (pl.:
időpo
153/1155, azaz akkik kaphatna
ak jegyet /akkik a kurzuson vannak). A kurzusokkhoz rendelt, de alap
beállíításként rejteett kurzuskódok lenyíló l istában tekin
nthetőek me
eg.
A vizzsgaidőpontok látható adatai az azonosító, időpont, léttszám (jelenntkezők / maximális
m
létszáám), a vizsggalap állapo
ota, illetve aaz egyes műveleti
m
ikon
nok. A vizsggalapokhoz rögzített
teljessítések megjeelenítése dia
agram formáájában is elérrhető.
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1.3 V
Vizsganaptár
A „Vizsganaptár” fülre lépést követően, a z oktató láth
hatja azokat a vizsgaidőppontokat, am
melyekhez
hozzáárendelésre került, mint vizsgáztató.

mely naptárbe
ejegyzést a vvizsgaidőpon
nt, és a kapcssolódó kurzuus(ok) adatai jelennek
Kiválaasztva valam
meg. Az adatlaapon elhelyyezett funkkciógombok segítségével, a vizsggalap szerkeszthető,
nyom
mtatható, a jeegyadás elvé
égezhető, illeetve vizsgamail is küldhettő.
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1.4 Ú
Új vizsgaidőp
pont létreho
ozása
A „Meghirdetés kurzusok
k
alapján” fülön, valamely ku
urzusnál az „Ú
Új időpont” ––ra kattintásssal lehet
vizsgaaidőpontot létrehozni. A megjelenő ffelület felépíítése:




padatok:
Alap
o
A vizzsga címéneek kitöltésé
ét kari para
améter szabbályozza. Be
eállítástól
függő
ően lehet ürees, lehet a viizsgához rendelt első kurrzuskód kódjja, vagy a
vizsgá
ához rendeltt első kurzuskód címe.
o
A Hallgatói infor mációhoz szzabad szöveg
ges formábaan lehet meggjegyzést
rögzítteni
o
A Kezzelési kör és Képzőhely adatok autom
matikusan keerülnek kitölttésre
Vizsggalap típusa: Megfelelő jjogosultság birtokában
b
szerkeszthetőő.



n jelennek meg a vizsggalaphoz kapcsolódó
Kapccsolódó Kurrzus(ok): Ezeen a ponton
kurzuskódok, ku
urzusok, és teljesítéstíp
pusok. Az „Új
„ kurzus” gomb seggítségével
dott oktató vizsgával me
egegyező
adhaatunk hozzá új tételt a vvizsgalaphozz, ahol az ad
ciklu
usban lévő ku
urzusai és kuurzuskódjai kerülnek listázásra



Vizsggáztatók: Minden vizsgáán legalább egy vizsgáztatónak szereepelnie kell, tehát az
utolssó vizsgáztattót nem leheet elvenni a felületről. Azz „Új vizsgázztató” gomb hatására
megjjelenő kereső ablakban l ehet tovább
bi oktatókra szűrni,
s
és a vvizsgához ren
ndelni.



Időp
pont adatai: Alapesetbe n, illetve azz időpont né
élküli számo nkérés bejelölésekor
üresek az időpo
ont adatok. A vizsga kezzdőidőpontjá
ára vonatkozzóan lehetsé
éges kari
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szinttű megszoríttásokat tennni, hogy egy adott karon a vizsga keezdő időponttjának mi
lehett a legkorább
bi, és legkésőőbbi értéke


Jelen
ntkezési ada
atok: A jelenttkezési adato
ok értékei alapértelmezéésben a beállított kari
paraméterek lapján automattikusan szám
molódnak a viizsga kezdő iidőpontjából.



Művveletek:
o Az akktuális vizsggalap adatai alapján, új vizsgaidőpoont hozható létre az
„Időp
pont másolássa” funkció segítségével,
s
, míg az „Időőpont törlése
e” szolgál
a hibásan rögzíte tt, vagy felesslegessé váltt időpontok ttörlésére.
entkezési sávvok használaatával idősze
eletek hozhaatóak létre, melyekre
o A jele
maximalizálhatóaak a vizsgára jelentkezése
ek.

Vizsgalap sze
erkesztése
1.5 V
A máár korábban mentésre került, és öönálló azono
osítóval rend
delkező vizsggalapokon megfelelő
m
jogossultság birto
okában, jóné
éhány para méter szerkkesztésére nyílik
n
lehetőőség, amenn
nyiben a
vizsgaalap állapotaa is megfelelő
ő.
áltoztatható maga a „Viizsgalap állapota”, ahol előre meghatározott
Az „Időpont adatai” fülön vá
szabáályok alapján
n módosíthattó, hogy milyyen állapotbó
ól milyen álla
apotba kerüllhet a vizsgalap.

Hallgatók” fü
ülön egyéni,, de akár c soportos jeggyrögzítés iss végezhetőő a kijelölt hallgatók
A „H
részéére. Az értékelők közöttt megjelenhhet csak az adott kurzus oktatója,, de akár az
a összes
vizsgáához rendelt oktató is. Új hallgató hozzáadásáára is van le
ehetőség, illletve az úgyynevezett
„Kitöltési nézetb
ben” egyszerrűen módossítható több
b hallgató vizsgával
v
kappcsolatos ad
data egy
időbeen.
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helyezett fu nkció haszn
nálatával nyyomtatható a vizsgalap
p, míg a
A jobb felső saarokban elh
„Vizsggamail” funkcióval tömegesen leheet üzenetet küldeni a vizsgalapról kkiválasztott hallgatók
részéére. Excel forrmátumban exportálható
e
óak, majd később kitöltve
e visszatöltheetőek a „Jeggyimport”
segítsségével a vizzsgalap adata
ai.
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