NEPTUN - OKTATÓI WEB – Órarend megtekintése
https://neptunweb.uni-nke.hu/oktato/
I.
Oktató saját órarendje (oktatott kurzusok az adott
félévben)
► OKTATÁS felsőmenüben válasszuk az ÓRAREND lehetőséget.
A megnyíló felület bal alsó sarkában található NAPTÁR rács feletti
fejlécben vagy a képernyő középső részén található ˂ ˃ nyilak segítségével
állítsuk be a kért időszakot.
A Megjelenítendő elemek menüsorban (képernyő felső közepén) a
jelölőnégyzetek résznél pipáljuk be az ÓRÁK lehetőséget.
Nézet választás (képernyő felső közepén): normál nézet, ezen belül pedig
a heti és a napló (listás) nézet a legalkalmasabb az órarend
megtekintéséhez.
A havi nézet a napló nézet grafikus, leegyszerűsített változata. Itt egy lapon
tekinthetjük meg a saját óraidőpontjainkat táblázatos formában.
A naptár és a nézet beállítás után az órarend automatikusan megjelenik.
► Oktató féléves órarendjének lekérdezése
1) Nézet választás esetén válasszuk a féléves lehetőséget
2) Állítsuk be a megtekintendő órarend félévét: pl.: 2021/22/1
3) Állítsuk be a hét típusát: MINDEN HÉT
A beállítások után a féléves órarend automatikusan megjelenik.
► NYOMTATÁS
A listás nyomtatás a Normál nézet > napló nézet (kiválasztott hónapra)
valamint az egész féléves órarend lekérdezése esetén használandó.
LISTÁS NYOMTATÁS-ra kattintva (órarend fejléc jobb felső sarkában) az
előugró ablakban láthatjuk a nyomtatási előképet és nyomtathatjuk az
órarendet az előző oldalon beállított időszakra (jobb felső sarok Nyomtatás
gomb).

II. Tárgy kurzusának összes órarendi információjának
megtekintése az oktatótól függetlenül – Ha Ön a
tárgyfelelős oktató
► OKTATÁS felsőmenüben válasszuk a TÁRGYAK lehetőséget


Első lépésként beállítjuk a félévet: 2021/22/1 – Listázás gomb
megnyomásával megkapjuk, hogy mely tárgyakra van kurzus
hirdetve az adott félévben.



Az alsó ablakban megjelenik a Tárgyak listája – itt kiválasztjuk a
kívánt tárgyat



A jobb szélen [+] jel lenyitásával található lehetőségek mezőbe
kattintva válasszuk a tárgy kurzusai lehetőséget



A megnyíló ablakban Félév választás után kiválasztjuk a kívánt
kurzust, melyet más oktató oktat



A kurzus sorában [+] jel lenyitásával a lehetőségek közül válasszuk
az ALAPADATOK lehetőséget
A megnyíló ablakban a bal alsó részben található – BŐVEBB
ÓRARENDI INFORMÁCIÓK gomb - megnyomásával érhető el a
Kurzus órarendi információja



► KURZUS HALLGATÓIT az 5. pontban leírtak szerint érhetjük el: a
kurzus sorában a lehetőségek közül válasszuk az KURZUS HALLGATÓI
lehetőséget
TÁRGYFELELŐS eléri a tárgyai összes kurzusának az adatait:
TÁRGYTÍPUS ablakban válasszuk:




Saját (Ön a tárgyfelelős oktató)
Oktatott (Ön valamely kurzus oktatója)
Minden típus (Ön a tárgyfelelős oktató, vagy valamelyik kurzus
oktatója, vagy mindkettő egyszerre

A tárgyak listájában a típus oszlopban ('S/O') az 'S' a saját tárgyat jelenti,
az 'O' az oktatott tárgyat.

III. O-WEB felületen „szakos” órarendek (munkarend /
évfolyam / szak / szakirány szerinti)
OKTATÁS főmenü ► ÓRAREND

INTÉZMÉNYI ÓRAREND
Nézet választás: Normál
A KIVÁLASZTOTT ÓRARENDEK felületen a [...] ikonra kattintva kezdjük
meg a megjeleníteni kívánt órarendek kiválasztását.
A megnyíló ablakban első lépésként FÉLÉV-et választunk.
A megjelenő órarendek közül ÓRAREND KÓDJA és ÓRAREND NEVE
alapján választhatunk.
A FEJLÉCBEN a [▲] ikonra kattintva növekvő / csökkenő sorrendben
listázhatjuk (ABC szerint) az egyes órarendeket.
A tétel sorok jobb szélén található [+] jelre kattintva a megjelenő
KIVÁLASZT gomb megnyomásával tudjuk elvégezni a kiválasztást. A
választott órarend ekkor automatikusan megjelenik.
A továbbiakban az órarend megtekintési lehetőségei az I. pontban leírtak
szerint végezhető.

