
 1 

 
Vizsgaidőpont kiírása az AIS-ban                                  

 
....................................................................................................................................................... 

 Amíg a vizsgajegyek, értékelések bejegyzése előre megadott dátumhoz köthető (kar 
határozza meg, mettől meddig lehet értékelést beírni), a vizsgaidőpontok kiírása semmilyen 
határidővel nincs korlátozva, bármikor kiírható egy időpont. 

 
Vizsgaidőpontot, értékelés időpontját kétféleképpen lehet kiírni az AIS-
ban: 
 

1. Lehetőség: 
A főoldal bal oldali menüpontjai közül a „Termíny hodnotenia” modult kell megnyitni. 
Ebben az esetben az oktató által oktatott összes tárgyat lehet együtt látni. 
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A tantárgy kiválasztása után a ikonra kell kattintani. A táblázat alsó részében így láthatóvá 
válnak az eddig kiírt időpontok, ill. új időpontot lehet kiírni. 
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2. Lehetőség: 

Minden tantárgynál külön lehet megnyitni a vizsgakiírást – a főoldal középső részén 
található tantárgylistából kiválasztva: 

 

 
 

A tantárgyra kattintva a megnyíló menüből az elsőt kell kiválasztani (Termíny hodnotenia).   
 
Ettől a lépéstől azonos a vizsgakiírás mindkét lehetőség szerint: 
A megnyíló ablakban először a vizsga dátumát és idejét kell megadni. Dátumot a naptárból is 
ki lehet választani. 
 

 
 
Beolvasás után további kritériumokat lehet megadni: 

- Milyen dátumtól lehet feljelentkezni időpontra, ill. lejelentkezni arról 
- Maximálisan hányan jelentkezhetnek az időpontra 
- További megjegyzés (pl. milyen segédeszközt hozzanak / ne hozzanak, legkésőbb 

meddig jelenjenek meg, egyéb információ...) 
- A feljelentkezés legkésőbbi időpontja a vizsgaterminus előtt 24 órával van 

megadva, indokolt esetben ezen is lehet változtatni. 
A vizsgáztatás helyszínét itt lehet kiválasztani. 
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A megnyíló ablakban ki lehet választani, melyik épület melyik termében fogunk vizsgáztatni. 
A rendszer azokat a termeket kínálja a kiválasztott épületben, melyeknek a felhasználása 
vizsgaidőpontra is be van definiálva. Ha a kívánt terem, iroda nincs a listán, a kar tanulmányi 
dékánhelyettese tudja bevinni a rendszerbe.  
 

 
Kikeresésnél a rendszer pirossal jelöli a megadott időpontban foglalt termeket. Ha kell, meg 
lehet nézni, milyen akció van ott akkor – futó emberke ikon. 
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Vizsgaidőpontok összevonása 
 
Előfordul olyan eset, amikor az oktató több általa oktatott tárgyból is egy időpontban szeretne 
vizsgáztatni. Erre szolgál a vizsgaidőpontok összevonása.  
 

1. Először az egyik tárgyból az előzőek alapján ki kell írni az időpontot. 
2. A további tárgyból (tárgyakból) már csak a vizsga dátumát, kezdetét és vizsgáztatóját 

kell megadni (minden azonos az összevonni kívánt időponttal), majd beolvasni a kiírt 
terminusokat. 

 
3. Az alul megjelent terminusokból ki kell választani az összevonni kívánt időpontot. 

 
 

 Figyelem: 
- Ha egy tárgy végződése „h - hodnotenie”, vagyis értékelés, a hallgatóknak nincs 

lehetőségük javító időpontra feljelentkezni, hiába van kiírva. Mindenki csak egy 
időpontra tud jelentkezni. 

- A  ikonra való kattintás után megtekinthető az időpontra feljelentkezettek és 
arról lejelentkezettek névsora. A feljelentkezettek megnyitása után belső 
használatra lehet kinyomtatni egy névsort, itt lehet vizsgaidőpontról törölni 
hallgatót, vagy időponthoz hozzáadni hallgatót (ha szükséges). 

 


