
Oklevélmelléklet-koordinátorok továbbképzése

Helye: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (1088 Budapest, Reviczky utca 6.)

Elérhetőség: Metróval (M3), 15-ös autóbusszal, 49-es villamossal a Kálvin térig, onnan gyalog a
Baross utca, Szabó Ervin tér, Reviczky utca útvonalon. (A térképet lásd csatolva).

Időpontja: 2007. április 26. (csütörtök) 9.30 – 16.10 óra

Időpont Előadások Előadók
9.30-10.00 Regisztráció

10.00-10.15 Megnyitó Manherz Károly felsőoktatási
és tudományos szakállamtitkár
(OKM)

10.15-11.00 Mikor és milyen okból jöttek létre az elektronikus hallgatói
nyilvántartó rendszerek; milyen típusaik terjedtek el a
magyar felsőoktatásban; vannak-e elektronikus
nyilvántartórendszerrel nem rendelkező felsőoktatási
intézmények; az OKM szerepe a nyilvántartórendszerek
létrehozásában és működtetésében: Neptun és ETR
Gesztori Bizottságok

Makay Árpád egyetemi
docens, az ETR Gesztori
Bizottság vezetője

11.00-11.45  A Neptun Hallgatói Nyilvántartó Rendszer fő jellemzői és
típusai, a bevezetésükkel és használatukkal kapcsolatos
főbb tapasztalatok. A Neptun rendszerhez kapcsolódó egyéb
fejlesztések (FIR, oklevélmelléklet készítő program, pénzügyi
rendszer, elektronikus aláírási rendszer, távoktatási rendszer
stb.)

Fauszt Zoltán fejlesztési
igazgató (SDA Stúdió Kft.) és
Tánczos László tudományos
főmunkatárs, a Neptun Gesztori
Bizottság vezetője

11.45-12.00                                       Kávészünet
12.00-12.45 Az ETR Hallgatói Nyilvántartó Rendszer fő jellemzői és

típusai, a bevezetésükkel és használatukkal kapcsolatos
főbb tapasztalatok. Az ETR rendszerhez kapcsolódó egyéb
fejlesztések (FIR, CooSpace, pénzügyi rendszer,
oklevélmelléklet készítő program, hallgatói pályakövetés stb.)

Rós László ügyvezető igazgató
(Dexter Kft.), Makay Árpád
egyetemi docens, az ETR
Gesztori Bizottság vezetője

12.45-13.30                                       Ebédszünet
13.30-13-45 Az ETN Hallgatói Nyilvántartó Rendszer bemutatása, a

használatával kapcsolatos főbb tapasztalatok, tervezett
fejlesztések

Kodácsy Tamás cégvezető
(KODASOFT Informatikai és
Tanulmányi BT)

13.45-14.15 A felsőoktatási törvény által előírt Felsőoktatási Információs
Rendszer (FIR) létrehozásának célja, tartalma, működése,
kapcsolódása az intézményi hallgatói nyilvántartó
rendszerekhez, a FIR kiépítésének jelenlegi helyzete. A
Nemzeti Europass Központban tervezett Europass-adatbázis
tartalma és működése, kapcsolódása a FIR-hez és az
intézményi hallgatói nyilvántartó rendszerekhez.

Kerekes Gábor igazgató
(OFIK)

14.15-14.30                                      Kávészünet
14.30-15.15 A felsőoktatási törvény végrehatásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)

Korm. rendelet által szabályozott, papír alapú intézményi
nyilvántartások használata (törzslap, doktorjelölti törzslap,
leckekönyv, személyi iratgyűjtő, beiratkozási lap, doktorjelölti
regisztrációs lap, adatbejelentő lap, jogviszony igazolás,
záróvizsga jegyzőkönyv, szakmai vizsga jegyzőkönyv,
doktori szigorlati jegyzőkönyv, doktori védési jegyzőkönyv,
oklevél, illetve bizonyítványátadási jegyzőkönyv), a
papíralapú nyilvántartások és az elektronikus hallgatói
nyilvántartórendszerek, illetve a FIR kapcsolata. Az oklevelek
és az oklevélmellékletek kiadásával kapcsolatos tudnivalók

Bakonyi László elnök
(Oktatási Hivatal) és Kissné
Pap Margit oklevélmelléklet-
koordinátor (OKM)

15.15-16.00 Fórum Előadók
16.00-16.10 Továbbképzés zárása Hargitai Gábor főosztályvezető

(OKM, Tudománypolitikai
Főosztály)
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A Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (1088 Budapest, Reviczky utca 6.) elérhetősége
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