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Belépés a rendszerbe

Belépés a rendszerbe

A NEPTUN-rendszer
főiskolánk honlapjáról
(www.wesley.hu)
érthető el, a „Hasznos”
blokkban található
Neptun
hallgatóknak
feliratra kattintva.

• Bejelentkezni a rendszerbe az

e-mailben megkapott
NEPTUN-kóddal (más néven
Azonosítóval)…

•…és a jelszóval (ami 10

karakter hosszú, és a hallgató
teljes születési dátumát
tartalmazza a következő
formában:
•

NeÉÉÉÉHHNN

•vagyis aki 1999. január 1-jén

született, annál Ne19990101)

Belépés a rendszerbe

A belépőfelület alsó részén rendszeresen frissülő hírek,
letölthető dokumentumok és hasznos linkek láthatók.
Érdemes ezeket rendszeresen figyelni.

Személyes adatok
Nagyon fontos, hogy a
hallgatók adatai a
valóságnak
megfeleljenek, mivel ezek
kerülnek rá az
igazolásokra, és az
oklevelekre is.
Az adatok a „Saját adatok”
menüpontban
ellenőrizhetők.

Személyes adatok

Személyes adatok
A „Személyes adatok”
lehetőség kiválasztásakor
feljövő felületen
ellenőrizhetők az adatok.
Módosításra
adatmódosítási kérelem
formájában van
lehetőség, az
„Adatmódosítás” gomb
megnyomásával.

Személyes adatok

Személyes adatok
A feljövő felületen lehet
rögzíteni a módosítandó
adatokat. A „módosítás
elküldése” gomb
megnyomásával egy
adatmódosítási kérelem jön
létre a rendszerben, amit
Tanulmányi Hivatalnak jóvá
kell hagynia ahhoz, hogy a
módosított adatok
véglegessé váljanak .

Figyelem! A hallgató nevét
és személyi igazolványának
számát csak személyesen
lehet módosítani a
Tanulmányi Hivatalban a
személyi igazolvány
bemutatásával.

Személyes adatok

Beiratkozás
Akinek több képzése van,
a bal felső sarokban
található „Képzés”
feliratra kattintva
választhatja ki azt a
képzést, amelyikre be
szeretne iratkozni ebben
a félévben.
(A jelenleg nem aktív
képzés is megjelenik a
rendszerben, például ha
egy hallgató egy másik
szakon végzett nálunk
korábban, vagy
átjelentkezett egy másik
képzésre – akár a saját
szakján belül váltott
tagozatot – levelezőről
nappalira vagy fordítva)

Beiratkozás

Beiratkozás
A beiratkozást az Ügyintézés>Beiratkozás/Bejelentkezés
menüpont kiválasztásával
kezdhetjük meg.
Beiratkozni csak akkor lehet, ha
regisztrációs időszak van, és a
rendszer csak azt a hallgatót
engedi beiratkozni, akinek
nincs lejárt határidejű tartozása.

Beiratkozás

Beiratkozás
A feljövő felületen ki kell
választanunk a félévet, amelyre be
szeretnénk iratkozni, majd a Sor
végén látható + jelre kattintva a
„Beiratkozás” kiválasztásával
léphetünk tovább.

Beiratkozás

Beiratkozás
Egy felugró ablakban
nyilatkoznunk kell arról, hogy
aktív vagy passzív státusszal
szeretnénk regisztrálni a félévet.

Beiratkozás

Beiratkozás
A következő lépésben
megtekinthetjük a beiratkozási
lapot. Itt van lehetőség a személyes
adatok ellenőrzésére. Először
beiratkozó hallgatóinktól azt
kérjük, hogy ezt a beiratkozási
lapot kinyomtatva és aláírva
juttassák el hozzánk a Tanulmányi
Hivatalba. Figyelem a lapot
kinyomtatni az oldal alján
található „Sablon nyomtatása”
Gombbal lehet!
Az oldal legalján található
„Beiratkozás/Bejelentkezés”
gombbal léphetünk tovább és
tehetjük véglegessé a regisztrációt.
Figyelem! A gomb akkor jelenik
meg az oldal alján, ha teljes
képernyős nézetben jelentítjük
meg a regisztrációs lapot.

Beiratkozás

Tárgyfelvétel

A TÁRGYFELVÉTELhez
használatos dokumentumok

Órarend,
amiből kiderül az órák pontos helye és ideje.

Tanegységlista vagy Kurzuskínálat,
ami évfolyamonként tartalmazza a meghirdetett kötelező és választható
kurzusok listáját. Tartamazza a tárgyfelvétel előkövetelményeit is!

Tantárgyi háló,
ami tartalmazza a teljes képzés során teljesítendő tárgyakat. Egyértelműen
követhetőek belőle a tantárgyi egymásra épülések.
Ezek a dokumentumok a www.wesley.hu, pedagógia szakos hallgatónknak
pedig a www.pedagogia.webuda.com weboldalon érhetőek el.

Figyelem! Ezek azok a dokumentumok, amelyekből kiderül,
hogy melyek az egyes évfolyamok számára meghirdetett tárgyak.
Kérjük, hogy a tárgyfelvételnél ezekből dolgozzanak!

Tárgyfelvétel

Tárgyfelvétel
A Tárgyak->Tárgyfelvétel
lehetőség kiválasztásával
kezdhetjük meg a tárgyfelvételt.

Tárgyfelvétel

Tárgyfelvétel

Az időszak kezdete és vége
jelölőnégyzetek alkalmasak
arra, hogy órarendi időpont
alapján szűrjük a meghirdetett
kurzusokat. Mivel szűrési
lehetőségről van szó, a
tárgyfelvétel kezdetekor
érdemes ezeket üresen
hagyni, ellenkező esetben a
beállított időszakon kívül eső
kurzusok nem fognak
megjelenni a listában (pl. a
gyakorlati kurzusok egyáltalán
nem, hiszen azoknál nem
szerepel intézményi órarendi
időpont)

Tárgyfelvétel

A tárgyfelvétel megkezdése
előtt ki kell választani a
megfelelő félévet és
mintatantervet.
A mintatanterv minden
hallgatónak a saját
képzéséhez tartozó
mintatanterve – nem is ajánl
föl többet a rendszer
A „Csak a meghirdetett
tárgyak” négyzet
kipipálásával
biztosíthatja azt, hogy a
megjelenő tárgylistában
csak azok jelenjenek
meg, amelyek a
kiválasztott félévben
meghirdetésre kerülnek.
(Ezt éppen ezért ajánlott
bepipálva hagyni).

A „Tárgyak listázása” gomb kiválasztásával hívható elő a
tárgyak listája. a „Tárgytípus”-nál a „Mintatanterv tárgyai”
opció választása esetén jelennek meg tárgyak.

Tárgyfelvétel
A tárgyak listája az
oszlopfejlécre kattintva
sorrendezhető.
Az oldalméret megfelelő
beállításával (pl. 100)
elérhetjük, hogy a teljes
listát egy oldalon lássuk.
A sor végén található + jelre,
majd a „Tárgy adatok” feliratra
kattintva a tárgyhoz
meghirdetett kurzusok listája jön
elő. A tantárgyi egymásra
épülésekre nagyon kell
figyelni (pl. szociális munka
szakon azokból a tárgyakból,
amelyekhez gyakorlat tartozik, a
tárgyfelvételt a gyakorlati
kurzussal kell kezdeni.)

Tárgyfelvétel

Tárgyfelvétel
A feljövő felületen láthatjuk a
tárgy adott félévben meghirdetett
kurzusait. A kurzus kódjából
kiderül, hogy nappalis vagy
levelezős kurzusról van szó,
illetve azoknál a tárgyaknál,
amelyekből több csoport indul, a
csoportokat számozással
különítjük el egymástól. Pl: N04:
a tárgyhoz tartozó nappalis
csoportok közül a 04. sorszámú.
(rákattintva megtekinthetőek a
hozzá tartozó olyan további
információk, mint oktató
személye és az órarendi hely és
idő). A kurzuslista jobb oldalán
található jelölőnégyzet
segítségével lehet kiválasztani a
kívánt kurzust, majd az oldal
alján található „Mentés” gombbal
teheti véglegessé a tárgyfelvételt.

Tárgyfelvétel

A kurzusjelentkezés csak akkor lesz sikeres, ha
•Beiratkozott az aktuális félévére és a státusza aktív
•Teljesítette a tárgy és a kurzus felvételéhez szükséges követelményeket
•Van még szabad hely a kiválasztott kurzus(ok)ra
•Még nem teljesítette a tárgyat korábban
Tárgy- és kurzusjelentkezési időszak van

Vizsgajelentkezés

A vizsgajelentkezés megkezdéséhez a
„Vizsgák->Vizsgajelentkezés” menüpontot
kell választani.

Vizsgajelentkezés

Vizsgajelentkezés

A feljövő felületen először be kell
állítanunk az aktuális félévet…
… ezután láthatjuk az adott időszakban
meghirdetett vizsgák listáját. A sor végi
„Lehetőségek”-re, majd a
„Jelentkezés” kattintva
jelentkezhetünk föl a vizsgára.
A vizsgára való jelentkezés lehetősége a
vizsga kezdete előtt 24 órával zárul. Nem
engedi a rendszer vizsgára jelentkezni
azt a hallgatót, akinek lejárt határidejű
aktív tartozási tétele van. A tartozások
ellenőrizhetők a Pénzügyek
menüpontban.

Vizsgajelentkezés

Vizsgajelentkezés
A vizsgajelentkezést érdemes ellenőrizni
a „Vizsgák”->„Felvett vizsgák”
menüpontban. Itt van lehetőség felvett
vizsga leadására is.

Vizsgajelentkezés

Pénzügy – befizetési rendszer
Főiskolánk gyűjtőszámlás befizetési
rendszert használ, melynek menete a
következő:
•

A hallgató átutalja az összeget a WJLF
bankszámlaszámára: 11708001 –
20562498. A "Közlemény" rovatba
mindenképp írják be Neptun kódjukat,
a következő módon: 'NK'-'kód' (példa:
ha a kód ABC123, akkor a "Közlemény"
rovatban a következő módon kell
szerepelnie: NK-ABC123)

•

A befizetett összeget az OTP bank
jóváírja a Wesley János Főiskola központi
bankszámláján az átutalási megbízás
alapján

•

A közlemény-rovatban megadott Neptunkód alapján az összeg jóváíródik a WJLF
központi számlájának a hallgatóhoz
tartozó alszámláján (virtuális
gyűjtőszámla).

•

A hallgató befizeti a kiírt tételeket a saját
gyűjtőszámlájáról a Neptun-rendszeren
keresztül.

Pénzügy/Befizetési rendszer

Pénzügy/Beállítások
A pénzügyi modul használatát
érdemes a „Pénzügyek” menüpont
„Beállítások” lehetőségével kezdeni.

Pénzügy/Beállítások

Pénzügy/
Beállítások
Számlaszámok
Itt kell megadni azt a
bankszámlaszámot vagy
bankszámlaszámokat, ahonnan a
befizetések érkezni fognak, és
amelyre a hallgató a Neptun-beli
virtuális gyűjtő-számláján
található egyenlegét vissza
kívánja utalni.

Megosztási szabályok
Itt lehet megadni, hogy a hallgató önmaga
és egy másik magánszemély (természetes
személy) vagy jogi személy között hogyan
kívánja megosztani azon kiírt tételeket, ahol
a megosztást az intézmény engedélyezte, és
amelyekről számlát lehet kiállítani.

Automatikus teljesítés
Itt lehetősége van beállítani, hogy
lejárt határidejű befizetési
kötelezettségeit intézménye a
gyűjtőszámlája
alapján automatikusan teljesítse. Így
Önnek csak arra kell figyelnie, hogy
gyűjtőszámláján rendelkezésre
álljon a megfelelő összeg a tételek
teljesítéséhez

Partnerek, Szervezetek
A hallgató által kiírható és törölhető tételeket a hallgató többnyire a saját nevében fizeti be, de előfordulhat, hogy bizonyos költségeket (leggyakrabban a
felsőoktatási intézmény által kiírt költségtérítést)egy más magánszemély vagy jogi személy vállal át. A „Partnerek” fül alatt lehet felvinni azon
magánszemély(ek) – , természetes személy(ek)–, a „Szervezetek” fül alatt pedig azon jogi személy(ek) adatait, akiket a hallgató önmaga helyett
befizetőként meg kíván adni. A partnerek fülön felvitt azonnal adatok megjelennek a partnerek listájában, a szervezetek fülön megadott adatokat –
ahogyan arra egy felbukkanó ablakban a Neptun is figyelmeztet – előbb a gazdasági igazgatóságnak le kell ellenőriznie és jóvá kell hagynia. Az ellenőrzés
és jóváhagyás után a felvitt szervezet bekerül a listában szereplő adatok közé. A saját szervezetet ebből a listából kell kikeresni és a saját befizető
szervezetekhez adni.

Pénzügy/Beállítások

Pénzügy/
Tranzakciós lista

Pénzügy/Tranzakciós lista

Pénzügyek /Tranzakciós lista

A Pénzügyek menüpont „Tranzakciós lista” nevű almenüjében láthatja a
hallgató virtuális gyűjtőszámlája egyenlegét, és itt követhető nyomon,
hogy a gyűjtőszámlán milyen pénzmozgások történtek, arra milyen
jóváírások érkeztek, illetve azt milyen tételekkel terhelték meg. A rendszer
itt jelzi, hogy a tranzakciók sikeresek vagy sikertelenek voltak-e.

Pénzügy/Különeljárási díjak
A gyűjtőszámlás befizetés ún. pénzügyi tételek alapján történik. Ennek két fajtája van:
- a felsőoktatási intézmény által központilag kiírt, a hallgató által nem módosítható tételek (ilyen a költségtérítés összege és a
kollégiumi díj).
- a hallgató által kiírható/kiírandó és törölhető tételek (egyéb befizetések, pl. különeljárási díjak)

Tehát egy különeljárási díjhoz vagy egyéb befizetéshez kötött
szolgáltatás igénybe vételének menete a következő:

1) A hallgató átutalja a főiskola bankszámlaszámára a megfelelő
összeget.*

2) A Neptunon keresztül kiírja magának a megfelelő pénzügyi tételt
(választ az előre megadott szolgáltatási jogcímek közül).

3) A kiírt tétel összegét befizeti a Neptun-rendszeren keresztül a saját
gyűjtőszámlájáról.

4) A Tanulmányi Hivatalban személyesen vagy e-mailen jelzi, hogy
milyen szolgáltatást szeretne igénybe venni.

5) A Hivatal ellenőrzi a befizetést, és teljesíti a szolgáltatást.
Pénzügy/Különeljárási díjak

*A Wesley János Lelkészképző Főiskola
OTP Banknál vezetett folyószámlájának
száma a következő: 11708001 – 20562498.
A "Közlemény" rovatba mindenképp írják
be Neptun-kódjukat, a következő módon:
'NK'-'kód' (példa: ha a kód ABC123, akkor
a "Közlemény" rovatban a következő módon
kell szerepelnie: NK-ABC123) A befizetett
összeg kb. 2-3 banki munkanap múlva
megjelenik a hallgató virtuális
gyűjtőszámláján.
Tipp: Adódhatnak olyan helyzetek, ahol
jelentősége van ennek a várakozási időnek
(pl. A második ismétlővizsgára való
jelentkezéskor csak a teljesített befizetés
esetén lehet a vizsgára feljelentkezni), ezért
érdemes kicsivel több pénzt tartani a
gyűjtőszámlán az aktuálisan szükségesnél.

Pénzügy/Tétel kiírása
A pénzügyi tétel önálló kiírását a „Pénzügyek”>”Befizetések” menüpontban kezdhetjük meg a
„Tétel kiírás” gomb megnyomásával.

Pénzügy/Tétel kiírása

Pénzügy/Tétel kiírása
A hallgató által kiírható és módosítható tételeket
két csoportra oszthatjuk. A feljövő ablakban
először ezek közül kell kiválasztanunk a
megfelelőt.

•Szolgáltatási jogcímen kiírható tételek: mindazon tételek, melyek nem egy adott vizsgaköteles tárgy vizsgáival
kapcsolatosak
•IV (Ismétlővizsga) jogcímen kiírható tételek: itt a különböző vizsgadíjakat lehet kiírni

Pénzügy/Tétel kiírása

Pénzügy/Tétel kiírása/Szolgáltatás
A szolgáltatási jogcím alá mindazon tételek
tartoznak, melyek nem egy adott vizsgaköteles
tárgy vizsgáival kapcsolatosak. „Fizetési
jogcímek” nevű lista legördítése után a
„Szogláltatási jogcím” lehetőségére kattintva
a hallgatónak ki kell keresnie a megfelelő
jogcímet.
Ha úgy látja, hogy a megfelelő jogcím nem
található a listában, a Tanulmányi Hivatalhoz
kell fordulni!

A befizetendő tétel a „Tétel
létrehozása” gombra
kattintva jön létre.

Pénzügy/Tétel kiírása

Pénzügy/Tétel kiírása/Vizsgadíjak
Az IV-jogcím alatt a vizsgadíjakat lehet
kezelni.
Először tárgyat kell választani. A listában csak
a vizsgaköteles tárgyak jelennek meg. A tárgy
kiválasztása után ugyanebben a sorban
megjelenik a befizetendő összeg.

A befizetendő tétel a „Tétel
létrehozása” gombra
kattintva jön létre.

Pénzügy/Tétel kiírása

Pénzügy/Tétel kiírása/Vizsgadíjak
Az IV-jogcím alatt a vizsgadíjakat lehet
kezelni.
Először tárgyat kell választani. A listában csak
a vizsgaköteles tárgyak jelennek meg. A tárgy
kiválasztása után ugyanebben a sorban
megjelenik a befizetendő összeg.

A befizetendő tétel a „Tétel
létrehozása” gombra
kattintva jön létre.

Pénzügy/Tétel kiírása

Pénzügy/Befizetés gyűjtőszámláról
A „Pénzügyek” menüpont
„Befizetés” lehetőségének
kiválasztása után feljövő
felületen láthatjuk a
számunkra kiírt befizetendő
tételek listáját. A „Befizet”
oszlopban található
jelölőnégyzetet használva
választhatjuk ki, melyik
tételt szeretnénk teljesíteni
ezek közül.

Pénzügy/Befizetés gyűjtőszámláról

Pénzügy/Befizetés gyűjtőszámláról
A következő felületen a rendszer a
gyűjtőszámla kiválasztását kéri (egy
hallgatónak több intézményben is lehet
gyűjtőszámlája).
Miután kiválasztotta gyűjtőszámláját a
legördülő menüből, kattintson a
„Befizet” gombra.
A Neptun a kért művelet sikeres vagy
sikertelen teljesítését előugró ablakban
fogja nyugtázni.

Pénzügy/Befizetés gyűjtőszámláról

Diákigazolvány-igénylés
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A TELJESEN ELEKTRONIKUS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSI
FOLYAMATRÓL
1) Általános tudnivalók:

2011. december 30-án megjelent az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet. A Korm. rend.
rendelkezései alapján 2012. január 1-jétől a diákigazolvány igénylési folyamata teljesen elektronikus lesz.
Az új igénylési eljárás csak azokra vonatkozik, akik 2012. február 1. után igényelnek állandó diákigazolványt!
2) Fénykép és aláírás beküldése, adatok pontossága:
A fénykép és aláírás felvételét az okmányirodák végzik külön szolgáltatásként. A fényképezést célszerű az
igénylés továbbítása előtt elvégezni. A megfelelő fénykép hozzárendelése érdekében nagyon fontos, hogy az
igénylés adatainak rögzítése a személyazonosító okmányok (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány,
lakcímkártya) alapján történjen, mert az igénylés adatai a személyi és lakcímnyilvántartással kerülnek összevetésre a
fényképek hozzárendelése előtt.
3) Ideiglenes diákigazolvány:
Az ideiglenes diákigazolványokat az intézmény által az igénylés adatai alapján nyomtatott egyedi sorszámmal ellátott
igazolás váltja fel, mely ingyenes lesz a jogosultak számára.
Az ideiglenes diákigazolványokat legkésőbb 2012. február 29-éig be kell vonnia az intézménynek.
Igazolás nyomtatására csak az igénylő felületen „Beküldve” státuszú igénylés adataiból lehetséges.
4) A diákigazolvány postázása:
Az elkészült diákigazolványt a jogosult lakcímére postázzák, valamint az elkészült diákigazolványokról az intézmény
is visszajelzést kap.

Diákigazolvány

Diákigazolvány-igénylés
A diákigazolvány elektronikusan a hallgatói Neptunfelület „Ügyintézés””Diákigazolvány igénylés”
menüpontjában igényelhető.

Diákigazolvány

Diákigazolvány-igénylés
A feljövő felületen láthatjuk a
diákigazolvány-igényléseinket. Az „Új
felvitel” gombbal lehet új igénylést
kezdeni.

Diákigazolvány

Diákigazolvány-igénylés
A z igénylés indításához szükséges
sorszámot, vagyis NEK-azonosítót
az Okmányirodában a fénykép
elkészítésekor kapják meg a
hallgatók.
Az igény típusa lehet
- első igénylés
- adatváltozás miatti igénylés
- elveszett diákigazolvány pótlása
- új igénylés téves adatok miatt.

Nagyon fontos, hogy az igénylés
adatainak rögzítése a
személyazonosító okmányok
(születési anyakönyvi kivonat,
személyi igazolvány,
lakcímkártya) alapján történjen,
mert az igénylés adatai a
személyi és
lakcímnyilvántartással kerülnek
összevetésre a fényképek
hozzárendelése előtt.

Diákigazolvány

Órarend/Terembeosztás
A Tanulmányok->Órarend
menüpontban látható felvett féléves
kurzusok pontos helye és ideje.

Órarend/Terembeosztás

Órarend/Terembeosztás
Az órarend-felületen különböző
(heti- havi- összevont féléves)
nézetek közül választhatunk.

Ha az egeret egy óraalkalom fölé visszük,
a rendszer egy súgócímkén megmutatja
az óra helyét. Így naprakészen
követhető a terembeosztás.

Órarend/Terembeosztás

A képernyő jobb fölső
sarkában állíthatjuk be a
dátumot, ez után jelennek
meg az adott időszak órái.

Záróvizsga
A záróvizsgára való jelentkezés is a
Neptun-rendszeren keresztül
történik, az „Ügyintézés”->
„Záróvizsgák” menüpontban.
A pontos tudnivalókról minden
jelentkezési időszak előtt
tájékoztatjuk az érintett hallgatókat.

Záróvizsga

