Segédlet a tanórán kívüli konzultációkra való jelentkezéshez
(a KETK Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék oktatóinak konzultációihoz)
Tisztelt Hallgatók!
Tanszékünkön a tanórán kívüli konzultációkon való részvétel feltétele a továbbiakban, hogy az oktató NEPTUN
rendszerben kiírt konzultációjára jelentkezzenek. Ez az oktatott tantárgyhoz kötődő, vagy a saját
szakdolgozatukhoz, diplomamunkájukhoz kötődő konzultációra egyaránt vonatkozik, legyen szó személyes, emailben történő vagy telefonos konzultációról.
Kérjük, hogy a NEPTUN rendszerbe belépve az alábbi leírást követve jelentkezzenek be a tanszék oktatóinak
konzultációira.

1. A „Tanulmányok” menüben válassza ki a „Konzultációk” menüpontot!

2. Válassza ki az aktuális félévet (ha nincs még kiválasztva), majd kattintson a „Listázás” gombra!

3. A listán megjelenő konzultációk között keresse meg az adott oktató félévi konzultációját. Gyorsabb
lehet, ha a Nagyító ikonra kattintva a Keresés funkciót használja.

4. A megjelenő keresőmezőben írja be az oktató nevének egy részét (pl. a vezetéknevét), a
tanszékünkön meghirdetett konzultációk elnevezése mindig tartalmazza az oktató nevét is. Minden
hallgatót arra kérünk, hogy legalább szakdolgozatának konzulense(i), valamint a specializációt
vezető szakkörvezető konzultációjára jelentkezzen, de természetesen bármely további oktató
kozultációjára jelentkezhet, amennyiben élni szeretne a konzultáció, segítségnyújtás lehetőségével.
A keresőmező kitöltése után kattintson a Keresés gombra, majd a megjelenő találati listán az oktató
konzultációjára.

5. Ezt követően megjelennek a konzultációhoz kapcsolódó hivatalos időpontok. Ha üres lista jelenik meg,
akkor váltson át előbb az Óranyilvántartás fülre, majd vissza a Konzultáció időpontjai fülre. Fontos
tudni, hogy ezek a hivatalosan meghirdetett időpontok, de természetesen tudjuk, hogy ezek nem felelnek
meg minden hallgatónak, hiszen órarendi ütközések lehetnek. Tehát a tényleges konzultáció előtt minden
esetben továbbra is azt kérjük, egyeztessenek e-mailben előzetesen az oktatóval. Mindez az is jelenti,
hogy nem probléma az „ütközés”, azaz ha az itt megjelölt időpontok bármelyike nem felel meg Önöknek
konzultációra, továbbra is biztosítjuk más időpontban is a konzultáció lehetőségét, de a Neptunban csak
a hivatalos időpontra tudnak jelentkezni. (A kijelölt hivatalos időpontok esetében is előzetes e-mail
egyeztetés szükséges, hogy elkerüljük a felesleges ütközéseket és várakozásokat.)

6.

Kattintson a Jelentkezés oszlopban a legfelső jelölőnégyzetre, hogy az oktató féléves összes
konzultációjára egyszerre jelentkezzen.

7. Kattintson a Mentés gombra.

8. Ezzel a konzultációra sikeresen jelentkezett, megjelenik az erről szóló üzenet, ahol a Vissza gombra
kattintva visszatérhet a kezelőfelülethez.

9. A 3. ponttól ismételje meg a lépéseket és jelentkezzen a következő oktató konzultációjára! Ahogy a
fentiekben jeleztük, kérjük, hogy minden hallgató legalább saját konzulense(i) és szakkörvezetője
konzultációjára jelentkezzen!
Ha bármely tanszéki oktató konzultációs időpontját nem találják vagy más problémájuk akad a jelentkezés során,
kérem, hogy jelezzék ezt nekem a honfi.peter@kertk.szie.hu címen.
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