Neptun/UniPoll elektronikus vizsgázás (GYIK)
Azt mondta az oktató, hogy az UniPollon lesz a vizsga. De mi az az Unipoll?
Az UniPoll egy olyan kérdőívkészítő rendszer, amely a Neptunba integrálva lehetőséget biztosít különféle
elektronikus vizsgakérdőívek és évközi feladatsorok kitöltésére.
Hol kell rá regisztrálni és hogyan tudok belépni?
Az UniPoll integrálva van a Neptun rendszerbe, ezért nem kell hozzá sem regisztráció, sem speciális belépés. A
kitöltendő vizsgakérdőívek és évközi feladatsorok a Neptun HWEB-en keresztül érhetők el.
Hogyan tudok elektronikus vizsgára jelentkezni?
Az UniPoll elektronikus vizsgákra ugyanúgy kell jelentkezni, mint bármely vizsgára, vagyis a Neptun HWEB-en a
„Vizsgák/Vizsgajelentkezés” menüponton. A vizsga típusából látszik, hogy az adott vizsga elektronikus vizsga-e.
Hogyan tudok évközi feladathoz tartozó feladatsorra jelentkezni?
Az évközi feladathoz rendelt vizsgafeladatsorokra nem kell külön jelentkezni, azokat a kurzus minden hallgatója
eléri a „Vizsgák/Vizsgázás” menüponton. (A jelentkezéses feladatok esetén csak az évközi feladatra jelentkezett
– illetve az oktató által feljelentkeztetett – hallgatók számára jelenik meg a feladatsor linkje.)
Hol láthatom az általam felvett elektronikus vizsgákat?
A hallgató által felvett elektronikus vizsgaalkalmak ugyanúgy a „Vizsgák/Felvett vizsgák” menüponton láthatók,
mint bármely más vizsgaalkalom. Az elektronikus vizsgákhoz rendelt UniPoll vizsgakérdőíveket a
„Vizsgák/Vizsgázás” menüponton lehet kitölteni az adott sorban jelzett kezdő és végdátum között.
Hol láthatom a számomra kiírt évközi feladatokat?
A „Tárgyak/Feladatok” menüponton jelennek meg az évközi feladatok. Ezek lehetnek sima feladat típusúak vagy
elektronikus vizsgák. Utóbbi esetén a feladathoz rendelt UniPoll kérdőívet a „Vizsgák / Vizsgázás” menüponton
lehet kitölteni az adott sorban jelzett kezdő és végdátum között.
Hol tudom megnézni, hogy egy adott vizsga elektronikus vizsga-e?
A Neptun HWEB-en a „Vizsgák/Vizsgajelentkezés”, valamint a „Vizsgák/Felvett vizsgák” menüponton lehet
megnézni a vizsga típusát. Lehetséges vizsgatípusok: Írásbeli, Szóbeli, Elektronikus vizsga.
Az elektronikus vizsga minden esetben UniPoll vizsgát jelent?
Az 'Elektronikus vizsga' típussal meghirdetett vizsgákat főszabályként az UniPollban kell lebonyolítani. Ha a
„Vizsgák/Vizsgázás” menüponton nem találja az elektronikus vizsgához tartozó feladatsort, és a
„Vizsgák/Felvett vizsgák” menüponton sincs információ a lebonyolításról (az adott vizsga 'Leírás' mezőjében),
akkor feltétlenül vegye fel a kapcsolatot az oktatóval, mert előfordulhat, hogy a vizsga egyéb külső rendszerben
lesz megtartva.
Mi a különbség az UniPoll vizsga és a Teams vizsga között?
Az UniPoll vizsga mindig a Neptunon keresztül elérhető írásbeli, teszt jellegű vizsgát jelenti. Ezzel szemben a
Teams vizsga olyan szóbeli vizsga, amely a Microsoft Teams rendszeren keresztül kerül lebonyolításra.
Hol találom a kitöltendő UniPoll kérdőíveimet?
A Neptun HWEB-en a „Vizsgák/Vizsgázás” menüponton lehet elérni és kitölteni az UniPoll feladatsorokat, legyen
szó akár vizsgáról, akár évközi feladathoz rendelt feladatsorról.
Feljelentkeztem az elektronikus vizsgára, mégsem látom a feladatsort a „Vizsgák/Vizsgázás” menüpont. Miért nem?
A „Vizsgák/Vizsgázás” menüponton csak akkor jelenik meg az Unipoll feladatsor, amikor a vizsgáztató
hozzárendeli azt a vizsgaalkalomhoz. Ha néhány órával a vizsga kezdete előtt sem látszik a felületen a
vizsgakérdőív, akkor feltétlenül vegye fel a kapcsolatot a vizsgáztatóval.
Milyen időintervallumon belül lehet megkezdeni a feladatsor kitöltését?
A feladatsorok kitöltést a „Vizsgák/Vizsgázás” menüponton az adott feladatsornál jelzett kezdő és végdátum
között lehet megkezdeni, legyen szó akár vizsgáról, akár évközi feladathoz rendelt feladatsorról.

Hol tudom megnézni a vizsga részletes adatait (pl. kitöltési idő)?
A „Vizsgák/Vizsgázás” menüponton az adott vizsga sorában lévő 'Kitöltés' linkre kattintva megnyílik egy új
böngészőablak, melyben a vizsga részletes adatai láthatók, valamint a kitöltés megkezdését indító gomb is itt
található. A részletes adatok között látható többek között a kitöltésre engedélyezett idő és a lapozás módjára
vonatkozó információ. Olvassa el figyelmesen a tájékoztatót!
Hogyan indíthatom el a feladatsor kitöltését?
A „Vizsgák/Vizsgázás” menüponton az adott vizsga sorában található 'Kitöltés' linkre kattintva felugró ablakban
megjelenő 'Indítás' gombbal kezdhető meg a feladatsor kitöltése. A gombra kattintva megjelenik az első kérdés,
és elkezd csökkeni a rendelkezésre álló kitöltési idő. A kitöltés során a lap alján látható a még rendelkezésre álló
kitöltési idő.
Megszakítható-e a vizsga?
A megkezdett vizsga a böngészőablak bezárásával megszakítható és később újra folytatható, azonban fontos
tudni, hogy a rendszer rögzíti a megkezdés tényét és időpontját, és a rendelkezésre álló idő a megszakítás alatt
is ugyanúgy telik, mintha meg lenne nyitva a feladatsor. A bezárt kérdőív a vizsga megkezdésétől számított
kitöltési időn belül, de maximum a vizsga végdátumáig nyitható meg újra.
Mi a teendő, ha technikai okból szakad meg a vizsga?
Ha valamilyen váratlan esemény (pl. rövid áramszünet, számítógép lefagy, internetkapcsolat megszakad,
hibaüzenetet ad a program stb.) megakasztja a vizsgázást, akkor a vizsgaablak ismételt megnyitásával
folytatható a feladatsor kitöltése a vizsga indításától számított kitöltési időn belül. A beírt adatok oldalváltáskor
mentődnek, így tehát azok a válaszok maradnak meg, amelyek oldalváltás következtében már el lettek mentve.
Ha valamilyen hibaüzenetet kap, akkor (későbbi kivizsgálás céljából) feltétlenül készítsen róla képernyőképet.
Mi történik, ha kitöltés közben lejár az időm?
Ha az idő lejár, akkor az addig adott válaszok mentésre kerülnek, a kitöltés pedig véget ér. További válaszadásra
ezt követően már nincs lehetőség.
Végeztem a vizsgával. Mi a teendőm?
A 'Vizsga befejezése' gomb megnyomásával a vizsga lezárul. Ezt követően további válaszadásra nincs lehetőség.
Újrakezdésre csak akkor van lehetőség, ha a feladatsor többször kitölthető.
Mi történik, ha nem zárom le a vizsgát?
Az idő lejárta után a kitöltés automatikusan lezárul, a válaszok elmentődnek.
Mi történik, ha kijelentkezik a Neptun főablak, amelyből a vizsgát indítottam? Elvesznek a válaszaim?
A vizsga munkamenete független a Neptuntól. A Neptunból való kijelentkezés a válaszok rögzítését és a vizsga
eredményét nem befolyásolja, nyugodtan folytathatja tovább a feladatsor kitöltését.
Hol tudom megnézni a befejezett vizsga vagy feladatsor eredményét?
Ha engedélyezte a vizsga szervezője, akkor a kérdőív befejezését követően az eredmények megtekinthetők a
feladatsor záró oldalán.
Miért nem látom a befejezett vizsga eredményét?
A vizsga eredménye csak akkor jelenik meg a feladatsor záró oldalán, ha a vizsga szervezője engedélyezte az
eredmény megtekintését. Előfordulhat, hogy a vizsgáztató csak a hallgatói válaszok ellenőrzése, illetve bizonyos
feladatok kézi javítása után teszi láthatóvá a vizsga eredményét.
A feladatsor bezárása után hol tekinthető meg az eredmény?
A vizsgaeredmények „Vizsgák/Vizsgázás” menüponton tekinthetők meg. Befejezett vizsga esetén az adott vizsga
sorában található 'Kitöltés' linkre kattintva a vizsga zárólapja töltődik be. Ha a vizsgáztató engedélyezte a vizsga
– akár utólag rögzített – eredményének megtekintését, az a vizsga zárólapján jelenik meg.
Az elektronikus vizsga eredménye automatikusan érdemjeggyé válik-e?
Az elektronikus vizsga eredménye nem válik automatikusan érdemjeggyé, ill. évközi feladat eredményévé. A
végleges eredmény csak akkor fog megjelenni a hallgató indexsorában vagy a feladat eredményei között, ha az

oktató beírja az eredményt. A bejegyzésről ugyanúgy értesül a hallgató, mint bármely más vizsgajegy vagy évközi
eredmény beírásáról.

