CooSpace-vizsgateszt hirdetése Neptunból
1. A Neptunban történő vizsgahirdetés
A Neptunban a
„Vizsgák,
jegybeírás”
menüben
az
„Új
vizsga
kiírása” gomb
megnyomása
után a „Vizsga
típusa” mezőt
„CooSpace-es
teszt” értékre
kell beállítani. A „Vizsga kezdete” mezőt értelemszerűen kell kitölteni, azonban a „Vizsga vége”
mezőben nem a vizsga befejezését kell megadni, hanem azt a legkésőbbi időpontot, amikor a hallgatók
elkezdhetik a tesztkitöltést. Az „Új vizsga kiírása” képernyőn a többi mezőt úgy kell kitölteni, mint a
többi esetben.
Ha a „Kurzus hozzáadása vizsgához” gombra nem
jelenik meg a kívánt kurzus, akkor a legvalószínűbb ok
az, hogy a meghirdetésekor nem lett beállítva
kurzusnál a „CooSpace-es teszt” vizsgatípus. Ez az
„Oktatás / Kurzusok” menüben a tárgynéven vagy a
kurzuskódon való kattintással feljövő „Kurzusadatok”
ablak „Alapadatok” fülén a „Vizsga típusa” felirat után
ellenőrizhető: az itt látható felsorolásban szerepelnie
kell a „CooSpace-es teszt” elemnek. Ha nincs, akkor azt tanszéki adminisztrátori joggal a Neptun
kliensprogramban kell pótolni.
Amennyiben a vizsgatípust a már meghirdetett vizsgán utólag kell módosítani „CooSpace-es teszt”-re,
ne feledkezzen el a „Vizsga adatainak módosítása” képernyő „Kurzusok” részében a „Kurzus
vizsgatípusa” oszlopban is átállítani az értékeket erre.

2. Szinkronizáció a két rendszer között
A rendszer terheltségétől függően különböző ütemezésben futhat a rendszerek közti
adatszinkronizáció. A legritkább esetben naponta egyszer hajnalban történik meg az adatcsere. Tehát
a változások megjelenésére legkésőbb másnap reggel lehet számolni. Az automatikus szinkronizáció a
Neptun → CooSpace irányban az alábbi adatokra terjed ki:
Neptun
→ CooSpace
—
Teszt neve: „Neptunban hirdetett vizsga / Exam announced in
Neptun”
Vizsga kezdete
→ Indítható ekkortól
Vizsga vége
→ Indítható eddig
Jelentkezett hallgatók → Kitöltők
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CooSpace → Neptun irányban nincs automatikus adatcsere. A kiértékelt és közzétett jegyek csak akkor
kerülnek át a CooSpace-ből a Neptun-vizsgalapra, ha a vizsgateszt bal oldali menüoszlopának
„Eredmények publikálása” pontját aktivizáljuk. Ennek a funkciónak a használata nem kötelező, így a
Neptunban meghirdetett CooSpace-es teszt beugró írására is felhasználható.

3. Beállítások a CooSpace-ben
A CooSpace-ben megjelent vizsgateszt paramétereit a bal oldali menüoszlop „Beállítások” tételével
meg kell adni. Az „Alapadatok” fülön az előző pont szerint a Neptunból szinkronizálódó „Teszt neve”,
„Indítható ekkortól”, „Indítható eddig” és „Kitöltők” mezők értékét ne változtassuk meg, mert azok a
következő adatcserekor visszaállnak az eredeti értékükre. Amennyiben ezeket mezőket mégis javítani
kellene, akkor a Neptunban módosítsuk a vizsga kezdetét-végét, illetve a jelentkezett hallgatók körét.

A többi adatot, különösen a percekben megadható „Kitöltésre rendelkezésre álló idő” mezőt,
értelemszerűen állítsuk. Az „Egyéb beállítások” fülön lévő legfontosabb paraméterek az alábbiak:
 „Kérdésenként új oldal” — Ezzel szabályozható a visszalépés és a kötelezőség is. A több
kérdésből álló oldalak a kérdéssorok összeállításakor definiálhatók.
 „Véletlenszerű kérdéssorrend”.
 „Automatikus értékelés” — Ha ki van kapcsolva, akkor a rendszer nem számít automatikusan
eredményt, hanem a kiíróknak kell azt a hallgatói kitöltésenként megtenni. Kikapcsolt
állapotban minden kérdésnél megjelenik a „Válasz indoklása” lehetőség, amellyel a hallgató
szöveges információt fűzhet a válaszához.
 „Automatikus közzététel” — Kikapcsolt állapotban a hallgatók csak a bal oldali menüoszlopban
lévő „Közzététel” pont aktivizálása után látják a CooSpace-ben az eredményeiket (a Neptunba
való átkerüléshez mindenképpen szükséges bekapcsolt állapot mellett is az „Eredmények
publikálása” pont meghívása).
 „Visszanézés” — Itt adható meg, hogy a hallgató a teszt kitöltése után visszanézheti-e az általa
kitöltött tesztet, ha igen, akkor mikor, és láthatja-e a helyes válaszokat is.
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Az „Értékelés” fülön az „Értékelés típusa” mezőben csak ötfokozatú skála választható a Neptunvizsgalapra írható jegyekkel való kompatibilitás miatt (a különböző ötfokozatú skálák közt különbség
csak a CooSpace-beli megjelenésben van). Az értékelés szabályai szabadon állíthatók a %-os
összeredménynek megfelelően, illetve a pontlevonás- és a részpontszám-kezelés is tetszés szerint
konfigurálható.
A vizsgateszt beállítási paramétereinek megadásán kívül fontos a kérdéssor beállítása is. Ez a
vizsgatesztbe lépve a jobb oldali rész
közepén tehető meg az alábbi gombokkal:
 „Tallózás” – Egy előzetesen összeállított
kérdéssor vizsgához kapcsolása. Ha már
volt a vizsgának kérdéssora, akkor az
törlődik.
 „Létrehozás” – Egy új, csak erre a
vizsgatesztre
érvényes
kérdéssor
létrehozása közvetlenül a kérdésbankból. Ha már volt a vizsgának
kérdéssora, akkor az törlődik.
 „Szerkesztés” – A vizsgához kapcsolt kérdéssor módosítása.
Fontos! A kérdéssor létrehozásakor a kérdések másolata tárolódik el a kérdéssorban, illetve a
vizsgatesztben. Emiatt a kérdésbankban történő javítás nem módosítja a már a kérdéssorba vagy
vizsgatesztre felvett azonos kérdéseket. Ebben az esetben a kérdést el kell távolítani a kérdéssorból
vagy vizsgatesztről, majd újból felvenni.
A fenti módon beállított vizsgatesztet a vizsga kezdete előtt célszerű a „Próbakitöltés” gombbal
ellenőrizni. Ez a lehetőség csak a kiíró joggal rendelkezők (l. „Beállítások” menüpont / „Alapadatok”
fül) számára elérhető, a kitöltő szerepkörű résztvevők (vagyis a hallgatók) ezeket a gombokat nem
látják.

4. Egyéb információk
Ha a neptunbeli vizsgaalkalomhoz több kurzus van csatolva, akkor mindegyik érintett CooSpace-es
kurzusszíntéren létrejön a vizsgaalkalomnak megfelelő vizsgateszt, amelyek között a jelentkezett
hallgatók köre a kurzusuknak megfelelően oszlik meg. Ebben az esetben a 3. rész szerinti beállítások az
adott vizsgaalkalomhoz kapcsolódó minden kurzus színterén elvégzendők. Ugyanígy az „Eredmények
publikálása” pont is csak az adott kurzus hallgatóinak eredményét viszi át a Neptunba, így ezt a funkciót
is minden érintett kurzusszínteren külön-külön aktivizálni kell.
Amennyiben a „Eredmények publikálása” pont vagy a hallgatók értékelésének a lehetősége stb. nem
érhető el, ellenőrizze, hogy valóban Neptunból meghirdetett vizsgatesztről van-e szó, illetve szerepele ön a kiírók listáján akár a szerepkörén keresztül, akár egyedi beállítással („Beállítások” menüpont /
„Alapadatok” fül). Ez utóbbi különösen érintheti az oktatásszervező szerepkörűeket, ha az ő feladatuk
a vizsgatesztek eredményének Neptunba való átküldése.
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