Tájékoztató a Neptun – 6. éves külső gyakorlatok adminisztrációjához
A szigorló éves gyakorlatok időtartamára és helyszínére történő jelentkezések adminisztrációját a hallgatók
Neptunban végezhetik el, melynek során ún. külső gyakorlati tárgyakat (azaz a tantervben meghatározott
nyolc szigorló éves tantárgyat) vehetnek fel, illetve ezekhez kapcsolódóan belső (PTE klinika vagy PTE
oktatókórház) vagy külső gyakorlati helyre/helyekre jelentkezhetnek. A jelentkezés kötelezően elvégzendő,
kizárólag az elektronikusan, a Neptunban tett jelentkezések érvényesek.

Külső gyakorlati tárgyak
A hallgatóknak a szigorló éves tantárgyakra két felületen szükséges jelentkezniük: a megadott jelentkezési
időszakon belül a 6. éves külső gyakorlatok felületen, ahol a tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatokra
történő jelentkezés történik, illetve a szigorló éves beiratkozási és regisztrációs időszakban pedig a
Tárgyjelentkezés felületen végezhetik el a korábbi félévekhez hasonlóan a tárgy-és kurzusjelentkezést,
mely a későbbi vizsgajelentkezések előfeltétele.
A jelentkezés státuszai
A jelentkezés folyamatától függően nyomon követhetőek a jelentkezéséi státuszok az alábbiak szerint:


PTE Klinikák esetében a jelentkezés a hallgató általi véglegesítés után automatikusan elfogadott
státuszba kerül, mivel ezen esetekben a jelentkezés valójában a megadott létszámkapacitásokon
belüli helyfoglalást jelent.





„Hallgatói tervezés” státusz jelenik meg az alábbi gyakorlóhelyek esetén:
-

Oktatókórházak, egyetemi és magyar akkreditált gyakorlóhelyek

-

Külföldi egyetemi klinikák

-

Külföldi akkreditált gyakorlóhelyek

-

Nem egyetemi és egyetemi családorvosi gyakorlati hely

-

Még nem akkreditált, de az akkreditációs feltételeknek megfelelő magyar és külföldi intézmény

„Hallgatói véglegesítés” státuszra kerül abban az esetben a jelentkezés, amennyiben az előző
pontban felsorolt gyakorlati helytípusokhoz rendelt szükséges nyomtatványokat a hallgató
feltöltötte



Elfogadott jelentkezés” státuszú lesz a jelentkezés PTE Klinikák esetében, illetve amennyiben a
hallgató által véglegesített jelentkezést a Tanulmányi Hivatal ügyintézője (Családorvostan gyakorlat
esetében pedig a tantárgyfelelős) az ellenőrzést követően jóváhagyta



Teljesített/ Nem teljesített státusz: a tantárgyfelelős döntése szerint, amennyiben a feltöltött
teljesítésigazolás alapján az elvégzett gyakorlat elfogadásra/elutasításra kerül

A jelentkezések listázása


Ahhoz, hogy a klinikák/intézetek megfelelően fel tudjanak készülni a fogadandó hallgatók számára
az egyes gyakorlatok esetében, fontos, hogy előre láthassák a hallgatók pontos létszámát és
névsorát, akik adott blokkokban érkeznek hozzájuk. Ezt a célt szolgálja a saját oktatói web
felületükön elérhető lekérdezés. Itt az adott tantárgy tantárgyfelelőse nevének megadásával
lehetőség van lekérdezni a tantárgyfelelőshöz tartozó összes szigorló éves tantárgyon (magyar,
angol, német tannyelvű) belül az adott klinikára/intézetbe/családorvoshoz jelentkezett hallgató
főbb adatait (név, Neptun kód, email cím), beleértve a gyakorlat kezdő és végdátumát is.



A lekérdezés az oktatói webes felület Információ menüpontjában a Lekérdezések/Információk
pontjára kattintva válik elérhetővé. A lekérdezések közül lehetőség van kiválasztani a
„WEB_Gyakorlatra jelentkező hallgatók_v2” című opciót, majd a tantárgyfelelős mezőbe beírni az
adott tantárgyfelelős nevét. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez a mező karakter érzékeny,
figyeli a nagy kezdőbetűket is, így érdemes a nevet két % között megadni. Ezt követően a Listázás
gombra kattintva megjelenik a hallgatói névsor, mely ezt követően Excelbe letölthető.

A tantárgyfelelős adminisztratív teendői
A hallgatói jelentkezések feldolgozásának két lépcsője van:
1. A hallgatói véglegesítéssel (fogadónyilatkozat és szükség esetén akkreditációs igazolás feltöltésével)
beadott jelentkezéseket a Tanulmányi Hivatal illetékes ügyintézője bírálja el, és a formai és tartalmi
szempontoknak megfelelő jelentkezéseket Elfogadott státuszra állítja. A hallgató ezt követően fog
csak tudni teljesítésigazolást feltölteni.
2. A hallgató az elfogadott jelentkezéshez tartozó a teljesítésigazolást feltöltheti az elvégzett
gyakorlatról. A tantárgyfelelős a feltöltött igazolás alapján a hallgató gyakorlatát elfogadhatja,
illetve elutasíthatja, valamint adott esetben pótlásra visszaküldheti.
A tantárgyfelelős az oktatói webes felületen, az Ügyintézés menüpontban, a Külső gyakorlati tárgyak fülön
érheti el kizárólag a saját tantárgyához kapcsolódó jelentkezéseket (a példaként szolgáló képek a
Belgyógyászat tárgyat mutatják).

A tantárgyfelelős számára a Neptun kizárólag a saját tantárgyait (tannyelvenként külön) listázza, illetve
azokat a jelentkezéseket mutatja, melyekhez a hallgató már töltött fel teljesítésigazolást.

Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó igazolások és gyakorlatok a tantárgy előtt megjelenő „+” jelre
kattintással érhetők el. Az adott jelentkezéshez kapcsolódó ügyintézés a sorvégi „+” jelre kattintást követő
felugró ablak Adminisztráció gombjával végezhető el.

Az Adminisztráció gombra kattintást követően felugró ablakban megjelennek az adott gyakorlat(rész)
adatai, illetve a feltöltött igazolás (adott esetben több példányban, amennyiben a hallgató oldalanként
töltötte fel).
Az igazolás melletti Letöltés gomb segítségével a feltöltött igazolás megtekinthető, és ez alapján elbírálható.
Megjegyzés: A feltöltött igazolások – amennyiben a hallgató nem a Neptunból generált, hanem a régi
típusú formanyomtatványt használta – tartalmazhatják a tantárgyfelelős aláírását igénylő mezőt is. Mivel ez
a lépés a Neptunban való elektronikus elbírálással megszűnt, ezért ez a mező nem vehető figyelembe,
kizárólag a gyakorlatvezető aláírása szükséges.

A felugró ablak alján található gombok segítségével a következő státuszokra állítható: Teljesített / Nem
teljesített / Pótlás

Teljesített státusz esetén a hallgató vizsgára bocsátható.
Nem teljesített státusz esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható, a gyakorlat megismétlése szükséges.
Pótlás státusz esetén a hallgató jelentkezésre visszakerül a hallgatóhoz, hogy a dokumentumot a tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően pótolja, és újra benyújtsa, hogy gyakorlata az alapján elbírálható
legyen.

A tantárgyfelelősnek a Külső gyakorlati tárgyak menüben ezt követően nincs további adminisztratív
teendője. Az érdemjegyek rögzítése a többi évfolyamhoz hasonlóan a félévhez kapcsolódó kurzusok és
vizsgajelentkezések mentén történik.

