Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban
Oklevélmelléklet-generátor: 1.4.2 verzió (2010.02.29-ei módosítás)
Dokumentumverzió: (Lektorálás alatt) 2010.04.30.
Bemeneti adatok:
Hallgató (EHA), szak (ill. ez utóbbi alapján legyűjtött hallgatói szak-törzslapok). A helyes működés feltétele, hogy a bemeneti hallgatói szakhoz csak egy oklevél legyen
kapcsolva.
A mezőneveket a statikus szövegek 100-as place_id-ű alkészlete (kiegészítve a ’cim8bol’ kezdetű típusú más place_id-ű tételekkel) tartalmazza a megfelelő DS XMLtagnévvel azonosítva. Amelyik tagnév nem szerepel típusként ebben az alkészletben, annak értéke nem jelenik meg a PDF-ként nyomtatott oklevélmellékletben.
Kar vs. kezelési kör:
• A szak kezelési körén – ha másként nem említjük – a bemeneti adatként megadott ETR-es szak kezelési körét értjük.
• A szak kara megjelölés összetett fogalom:
o a nem kari szintű kezelési körök esetén (ÁOK-K, GYTK-K, ÁJTK-KT és BTK-BMI) az akkreditációs szak kezelési köre;
o a GFHF esetén nem értelmezett;
o egyéb esetben maga az ETR-es szak kezelési köre.
• A szak intézménye a szak kezelési körének (ill. a szak karának) legfelső fölérendelt egysége: azaz az SZTE-n vagy a GFHF-et reprezentáló ETR-es kezelési kör.
Jelmagyarázat:
†: Az adott mező sosem jelenik meg a nyomtatott oklevélmellékletben
{…}: A szerző megjegyzése saját magának
DS: oklevélmelléklet
dőlt szöveg: képernyőfelirat; modul, menüpont stb. neve; azonosító; fix szöveg.
[lang]: az adott nyelvkóddal minősített XML-elem
[i]: ismételhető XML-elem
[p]: nem szakpáros esetben az első elem, szakpáros eresben ez után a második elemre is ismételve
[mező]: az adott mező azonosítója alapján minősített XML-elem
Az oklevélmelléklet szerkezete
Fejezet Mező Mezőnév magyarul
0
[címlap]
0
a
Az adatok birtokosa

Mezőnév angolul
—
Holder of the information

0

Issued by

b

Kibocsátotta

Adatforrás
—
A hallgató teljes neve (Munkaasztal [Admin] / … / Személyes adatok / Név) az új típusú
oklevélnyomtatás stílusában
2 adat:
• Intézmény: a szak intézményének neve (SZTE v. GFHF)
• Kar: a szak karának neve; GFHF esetén üres.
♦ A megnevezés elején álló kari rövidítést a feldolgozó XSL távolítja el.
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Fejezet
0

Mező
c

0

d

0
0
0
1

e.1
e.2
e.3
-

Mezőnév magyarul
A dokumentum személyes
adatokat tartalmazó
oldalainak száma
Oklevélmelléklet …
Verzió
[Élőláb: EHA kód]
[Élőláb: Oklevélszám]
[Élőláb: Oklevéldátum]
Személyes adatok

1.0

a

Az oklevél azonosítója

1.0

b

1.1
1.2
1.3

a
a
a

[Az oklevél]
kibocsátásának dátuma
Vezetéknév
Utónév
Születési dátum

1.3
1.3
1.3
1.3
1.4

b
c
d
e
a

Születési hely
[Születési] ország
Anyja vezetékneve
Anyja utóneve
Hallgatói azonosító

1.4

b

1.5

a†

1.5

b

Egyéb [hallgatói]
azonosító
Az oklevél kibocsátásának
célja
Tanulmányok kezdő
időpontja

1.5

c

2

-

[Tanulmányok] befejező
időpontja
A képesítés adatai

Mezőnév angolul
The number of pages
containing personal data in
this document
Diploma Supplement
Version …
—
—
—
Information identifying the
holder of the qualification
Diploma identification
number or code
Date issued
Family name
Given name(s)
Date of birth
(day/month/year)
Place of birth
Country of birth
Mother’s family name
Mother’s given name(s)
Student identification
number or code
More identification

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Adatforrás
A PDF-generáláskor számítódik
Statikus szöveg (’version-info’)
Admin / Személyek / Azonosító
Vö. 1.0.a
Vö. 1.0.b
—
A hallgatói szak-törzslaphoz kapcsolt diploma (Munkaasztal / Diploma / Diploma)
Oklevél szám-a ♦ {1:N}
A hallgatói szak-törzslaphoz kapcsolt diploma (Munkaasztal / Diploma / Diploma)
Kiállítás dátuma
Munkaasztal [Admin] / … / Személyes adatok / Vezetéknév
Munkaasztal [Admin] / … / Személyes adatok / Keresztnév
Munkaasztal [Admin] / … / Személyes adatok / Születési … Idő
Munkaasztal [Admin] / … / Személyes adatok / Születési … Város
Munkaasztal [Admin] / … / Személyes adatok / Születési … Ország
Munkaasztal [Admin] / … / Személyes adatok / Anyja vezetékn.
Munkaasztal [Admin] / … / Személyes adatok / Anyja keresztn.
Munkaasztal [Admin] / … / Személyes adatok / Hallgatói (OM) azon.
A hallgatói szak-törzslaphoz tartozó törzslapszám ♦ {1:N}

Issued as

— (Ilyen adat nem kerül a nyomtatott DS-be.)

Study started at

A legkisebb ciklus a bemeneti szakhoz (valamint a diplomához kapcsolt szak-törzslapok
szakjaihoz) kapcsolódó azon féléves képzéseiről, ahol az állapot aktív (vagy sikeresen
befejezési státusú), valamint a kapcsolódó féléves törzslap le van zárva.
Mint az előző, csak a legnagyobb ciklusra.

Study finished at
Information identifying the
qualification

—
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Fejezet
2.1

Mező
a

Mezőnév magyarul
A szakképzettség
megnevezése (eredeti
nyelven)

Mezőnév angolul
Name of qualification
conferred (in original
language)

2.1

b

A vele [szakképzettséggel]
járó cím

Title of qualification
conferred

2.2

a

Fő szakok

Main field(s) of study for
the qualification

2.2

b

Szakirányok

2.2

c

Főtárgyak

Branch(es) of study for the
qualification
Main subjects

2.3

a

2.3
2.3
2.3
2.3

b
c
d†
e

Az oklevelet kibocsátó
intézmény
Intézményi azonosító
Kar
Tanszék
Az intézmény jogállása

2.3

f

2.3

g

2.4

a†

1
2

[Az intézmény]
fenntartója
Akkreditációs testület
A képzést ténylegesen
végző intézmény (eredeti
nyelven)

Name of awarding
institution
Identification
Faculty
Department
Status of awarding
institution
Maintainer
Professional body
accreditation by
Name of institution
administering studies (in
original language)

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Adatforrás
2 adat:
• A hallgatói szak-törzslaphoz kapcsolt diploma (Munkaasztal / Diploma / Diploma)
Diplomabejegyzés-e. Ha a diplomabejegyzés üres, akkor a szak szerint (szakpár esetén
kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak (Akkreditáció / Szakok) Okl. megn.-e, annak
hiányában a megnevezése; ill. szakpáros esetben a második szakfél ugyanígy kötőjel után.
Ez mindig magyarul áll.
• Nem magyar nyelv esetén a szögletes zárójelben a diplomabejegyzés fordítása (ha az üres,
akkor elmarad).
A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szaknál (Akkreditáció /
Szakok / DTL) megadott Képesítéssel járó cím DTL értéke. ♦ Csak akkor jelenjen meg, ha az
akkreditációs szak Doktori cím mezője is ki van töltve.
A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak (Akkreditáció /
Szakok) megnevezése. Ha ilyen nincs, akkor az akkreditációs szakhoz kapcsolt kprcs.-k
(Akkreditáció / Szakok / Képzési programcsoportok) alá tartozó hallgatói kpr. (Tantervező /
Képzés) Megnevezés-e1. Szakpár esetén kötőjellel elválasztva ugyanez a másik szakfélre is.
A szakhoz kapcsolódó képzések mindegyikére: azon felvett szakirány(ok listája), amelyek
leadási ciklusa nagyobb vagy egyenlő a legnagyobb féléves képzés ciklusával2.
A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szakhoz kapcsolt
akkreditációs tárgyak listája (Akkreditáció / Szakok / Akkreditációs tárgyak) ♦ Nemcsak a
főtárgyként megjelöltek!
A szak intézményének megnevezése
A szak intézményéhez tartozó ’OM_AZON’ ETR-paraméter értéke
A szak karának neve. Kétkaros szakpárnál kötőjellel elválasztva ugyanez a másik szakfélre is.
— (A jelen változatban mindig üres.)
’főiskola’, ha a szak karának típusa főiskola’; egyébként a fölérendelt egység típusa
(jellemzően ’egyetem’)
A szak karához definiált (ill. alapértelmezésbeli, ha nincs ilyen) ’Fenntartó’ ETR-paraméter
értéke
A feldolgozó XSL-ben kódolt alapérték (’Professional_Body_Accreditation’)
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be.)

Összehangolandó a dbo.OKLNYOMT_SZTE_HSZAK_NEV() függvénnyel.
Átalakítandó az oklevél-generálással összhangban, hogy az ETR-es szakirányok helyett az akkreditációs szakirányok jelenjenek meg. (Különösen igaz ez a fordításra.) [-tr-]
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Fejezet
2.4

Mező
b†

Mezőnév magyarul
[…] státusza

2.4
2.4
2.4
2.5

c†
d†
e†
a

A képzés formája
A képzés kezdete
[A képzés] vége
A képzés nyelve

Mezőnév angolul
Status of institution
administering studies
Administering form
from
to
Instruction language

2.5
3

b†
-

3.1

a

A vizsgák nyelve
A képesítés szintjének
adatai
A képzés szintje

Examination language
Information on the level of
the qualification
Level of qualification

3.2

a

Hivatalos időtartama
években

Official length of
programme in years

3.2

b

[Hivatalos időtartama ]
félévekben

in semesters

3.2

c

[Hivatalos időtartama]
kontaktórákban

in contact hours

3.3

a

A képzésbe jutás feltételei

Access requirement(s)

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Adatforrás
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be.)
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be)
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be; de vö. 1.5.b.)
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be; de vö. 1.5.c.)
A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szakhoz kapcsolt
kprcs.-k (Akkreditáció / Szakok / Képzési programcsoportok) alá tartozó hallgatói kpr.
(Tantervező / Képzés) Képzés munkanyelv-e. Szakpár esetén kötőjellel elválasztva ugyanez a
másik szakfélre is.
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be.)
—
A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak (Akkreditáció /
Szakok / Adatlap) Képzési szint-je (ill. ’C’ szintkód esetén ’bolognai alapképzés’, ’A’ szintkód
esetén az akkreditációs szak Oklevél-szintje). Szakpár esetén kötőjellel elválasztva ugyanez a
másik szakfélre is.
A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak (Akkreditáció /
Szakok / Adatlap) Tan. idő-je 2-vel osztva egy tizedes jegyen. Szakpár esetén kötőjellel
elválasztva ugyanez a másik szakfélre is.
2 adat:
• Numerikus: A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak
(Akkreditáció / Szakok / Adatlap) Tan. idő-je. Szakpár esetén kötőjellel elválasztva
ugyanez a másik szakfélre is.
• Szöveges: A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak
(Akkreditáció / Szakok / Adatlap) [Tan. idő] Leírás-a. Szakpár esetén kötőjellel
elválasztva ugyanez a másik szakfélre is.
A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szakhoz kapcsolt
kprcs.-k (Akkreditáció / Szakok / Képzési programcsoportok) alá tartozó, nem egyéb típusú
hallgatói kpr.-ek közül a legnagyobb értékű (Tantervező / Képzés) Tantermi órák-ja. Szakpár
esetén ehhez hozzáadódik ugyanez a másik szakfélre is.
2 adat:
• Kódolt: A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak
(Akkreditáció / Szakok / Adatlap) Bemeneti okl.-je. Szakpár esetén kötőjellel elválasztva
ugyanez a másik szakfélre is.
• Szöveges: A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak
(Akkreditáció / Szakok / Adatlap) [Bemeneti okl.] Leírás-a. ♦ A szakpár másik szakfelének
hasonló adata nem jelenik meg!
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Fejezet
4

Mező
-

4.1

a

4.2

a

4.2.1

a

4.2.2

a

4.2.3

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Mezőnév magyarul
A képzés tartalma és az
elért eredmények
A képzés módja

Mezőnév angolul
Information on the contents
and results gained
Mode of study

A képzési program
követelményei
A szak képesítési
követelményeire
vonatkozó jogszabály
Képzési cél

Programme requirements

a

A megszerzendő
kreditérték

Required credits

4.2.4

a

Az ismeretek
ellenőrzésének rendszere

System of knowledge
checking

4.2.5

a†

Required work experience

4.3

a†

—

—

4.3.1

a†
a†

Knowledge accepted on the
base of earlier studies
Knowledge accepted on the
base of earlier work
experiences

— ♦ Ez az adat a 4.3.3.a pont részeként jelenik meg.

4.3.2

A szakmai gyakorlat
jellege
[Az egyes tantárgyak /
érdemjegyek /
kreditpontok]
Korábbi tanulmányok
alapján elismert tudás
Korábbi munkatapasztalat
alapján elismert tudás

A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak (Akkreditáció /
Szakok / Adatlap) Rendelet-e. Szakpár esetén kötőjellel elválasztva ugyanez a másik szakfélre
is.
A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak annotációjának
(Akkreditáció / Szakok / Annotáció) Általános célkitűzések-je. Szakpár esetén utána ugyanez a
másik szakfélre is.
2 adat:
• Numerikus: A bemeneti szakhoz (valamint a diplomához kapcsolt szak-törzslapok
szakjaihoz) kapcsolódó, behívó, nem egyéb típusú és nem leadott kpr.-ek (Tantervező /
Képzés) Kredit-jének összege. Ez az érték felülbírálható a Munkaasztal / Diploma /
Diploma / [Tul.] / Szak összkreditszám DTL-ben megadott nem negatív értékkel. (Ha ezek
eredője 1-nél kisebb lenne, akkor 1 kerül kijelzésre.)
• Szöveges: Ha vannak csak mérföldkövön „kézzel” elismert kreditek (ált. a mestertanárok
esetén), akkor az alábbi kiegészítő záradék jelenik meg: „. A 15/2006 (IV. 3.) OM rendelet
4. sz. mellékletének 4. pontja szerint korábbi szakképzettség birtokában a megszerzendő
kreditek száma nevezett hallgató esetében: N.”, ahol N a fenti numerikus érték a csak
mérföldkövön „kézzel” elismert kreditek számával csökkentve.
A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak annotációjának
(Akkreditáció / Szakok / Annotáció) Tanterv-e. Szakpár esetén utána ugyanez a másik szakfélre
is.
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be.)

Legal authorization
Aim of study

Adatforrás
—
A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szakhoz kapcsolt
kprcs.-k (Akkreditáció / Szakok / Képzési programcsoportok) alá tartozó hallgatói kpr.
(Tantervező / Képzés) Tagozat-a.
—

— ♦ Ez az adat a 4.3.3.a pont részeként jelenik meg.
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Fejezet
4.3.3

Mező
a

Mezőnév magyarul
Részletes eredmények

Mezőnév angolul
Programme details and the
individual
grades/marks/credits
obtained
Cycle

4.3.3

a.1

Ciklus

4.3.3
4.3.3

a.2†
a.3†

Szak
Átlag

4.3.3

a.4

4.3.3

a.5

megszerzett [féléves]
kredit
Kurzuscím

4.3.3

a.6

[Kurzus-] Kód

Code

4.3.3

a.7

[Kurzus-] Típus

Type

4.3.3

a.8.1

Óra/h[ét]

Hpw

4.3.3

a.8.2†

Óra/f[élév]

Hps

Study
Weighted grade point
average
creditpoints
Subject

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Adatforrás
A feldolgozó XSL-ben kódolt konstans „Leckekönyv-kivonat” szöveg. ♦ Az ezt követő
táblázat a 4.3.1 és 4.3.2 pontok tételeit is tartalmazza.
A bemeneti szakhoz (valamint a diplomához kapcsolt szak-törzslapok szakjaihoz) kapcsolódó,
nem virtuális, nem egyéb típusú és lezárt féléves törzslaphoz kapcsolható féléves képzések
ciklusainak, valamint a fenti paraméterű (kézi v. automatikus) tételes bejegyzések ciklusainak
halmaza.
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be.)
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be.)
A 4.3.3.a.1 ciklusra 4.3.3.a.10 mezőben leválogatott (nem ’-’ alakú) kreditértékek összege (a
feldolgozó XSL számítja)
A bemeneti szakhoz (valamint a diplomához kapcsolt szak-törzslapok szakjaihoz) kapcsolódó,
nem egyéb típusú hallgatói kpr.-ekhez a 4.3.3.a.1 ciklusban teljesítés értékű (kézi v.
automatikus) tételes bejegyzésekre: a kurzuskód kurzuscíme (kiegészítő cím nélkül); illetve a
tárgyelem címe, ha a kézi jóváírás nem kurzuskóddal történt.
A 4.3.3.a.5-ben megadott paraméterű tételes bejegyzésekre: a kurzuskód; illetve a tárgyelem
kódja, ha a kézi jóváírás nem kurzuskóddal történt. ♦ A kódban szereplő ’:’-t a feldolgozó
XSL ’)’-é változtatja.
A 4.3.3.a.5-ben megadott paraméterű tételes bejegyzésekre: a kurzuskód kurzustípusa; illetve
a tárgyelem kódja, ha a kézi jóváírás nem kurzuskóddal történt. ♦ A megnevezés elején álló
aláhúzást, ill. kari rövidítést a feldolgozó XSL távolítja el. NB. A fordítás mindig a kurzuskód
kurzustípusáról történik.
A 4.3.3.a.5-ben megadott paraméterű tételes bejegyzésekre: a kurzus(kód) hétre kalkulált
óraszáma; illetve a tárgyelem hétre kalkulált, ha a kézi jóváírás nem kurzuskóddal történt. ♦ A
ciklusról hétre való átszámítás 14-gyel való osztással és két tizedes jegy pontosságon történik.
Kurzus(kód) esetén előfordulható esetek precedenciája: kurzuskódon szemeszterre megadott
óraszám van > kurzuson szemeszterre megadott óraszám van > kurzuskódon heti óraszám van
> kurzuson heti óraszám van.
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be.)
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Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban

Fejezet
4.3.3

Mező
a.9

Mezőnév magyarul
Vizsgatípus

Mezőnév angolul
Exam type

4.3.3

a.10

[ECTS] Kredit

Credit

4.3.3

a.11

Érdemjegy

Mark

4.3.3

a.12

Date

4.3.3

b

4.3.3

c.1

Dátum [kurzus
teljesítéséé]
A megszerzett kreditek a
leckekönyv-kivonat
szerint
A diplomamunka címe

4.3.3

c.2

4.3.3

c.3

A diplomamunka főbb
eredményei
A diplomamunka
értékelése

Main thesis of the diploma
work
Overall classification of the
diploma work

4.3.3
4.3.3

c.4†
c.5†

Language of the work
Consultant

4.3.3

d.1

[A diplomamunka] nyelve
[Diplomamunka-]
Konzulens
Záróvizsgarész

Total credits in the
transcript of records
Diploma work

Part of final examination

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Adatforrás
A 4.3.3.a.5-ben megadott paraméterű tételes bejegyzésekre:
• Nem kurzusfelvétellel történt jóváírás esetén:
o a tárgyelem sablonjának hivatalos neve, ha a „kézi” jóváírás megjegyzése
tartalmazza a „#nem kredit” szövegrészletet; egyébként:
o a „Kreditátvitel” szöveg, ha a jóváírás (pozitív) kredittel történt; egyébként:
o az „Elismerve” szöveg.
• Teljesítés, ill. kurzusfelvétellel történt jóváírás esetén a kurzusfelvétel teljesítéstípusának
megnevezése.
A 4.3.3.a.5-ben megadott paraméterű tételes bejegyzésekre: a bejegyzéshez megadott Képzés
kredit érték (illetve 0, ha az üres) ♦ A kurzusfelvétel kreditje a jelen programállapot szerint
nem kerül figyelembe vételre.
A 4.3.3.a.5-ben megadott paraméterű tételes bejegyzésekre:
• a kurzusteljesítéshez rendelt teljesítésérték megnevezése; ennek hiányában:
• a kurzusteljesítéshez rendelt számszerű eredmény; ennek hiányában:
• a tételes bejegyzésben megadott érdemjegy; ennek hiányában:
• üres.
A 4.3.3.a.5-ben megadott paraméterű tételes bejegyzésekre: a kurzusteljesítés dátuma; ennek
hiányában a tételes bejegyzés rögzítésének időpontja.
A PDF-et generáló (sic!) XSL számítja a 4.3.3.a.4-beli értékek összegeként. {♦ A mező
címkéje az actdetails elemhez van rendelve. Ehelyett inkább legyen egy helyőr tag a transcript
elemen belül.}
A bemeneti szakhoz (valamint a diplomához kapcsolt szak-törzslapok szakjaihoz) kapcsolódó
szak-képzéshez rendelt diplomamunka/szakdolgozat (Munkaasztal / Diploma /
Diplomadolgozat) Cím-e. Több ilyen tétel esetén azok pontosvesszővel vannak elválasztva. ♦
Az elfogadás, visszavonás stb. állapotait a jelenlegi kód nem figyeli: minden rögzített adat a
DS-be kerül.
A 4.3.3..c.1 szerint kijelölt diplomamunka/szakdolgozat(ok) Értékelése-e (sic!) max. 3000
leütés hosszan. Több ilyen tétel esetén azok pontosvesszővel vannak elválasztva.
A 4.3.3..c.1 szerint kijelölt diplomamunka/szakdolgozat(ok) szöveges Eredménye-e (sic!).
Több ilyen tétel esetén azok pontosvesszővel vannak elválasztva. ♦ {2010.04.28-án
eltávolítva: JGYPK esetén ezután a „, 15 kreditpont” fix szöveg íródik ki!}
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be.)
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be.)
Egy a 4.3.3.d.4 szerint kijelölt záróvizsgához kapcsolt sikeres, dátummal és
eredménnyel/értékeléssel rendelkező záróvizsgarész (Munkaasztal / Diploma / Záróvizsga /
alsó ablakfél) Adatai / Típus-a.

–7–

Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban

Fejezet
4.3.3
4.3.3

Mező
d.2
d.3

Mezőnév magyarul
[Záróvizsgarész-] Dátum
[Záróvizsgarész-]
Eredmény
Záróvizsga összesített
eredménye

Mezőnév angolul
Date
Result

4.3.3

f.1

4.3.3
4.4
4.5

f.2
a
a

[Záróvizsga-] Dátum
Az értékelés rendszere
Az oklevél minősítése

Date
Grading scheme
Overall classification of the
qualification

5

-

5.1

a

A képesítéssel szerzett
jogok
Jogosultságok a
továbbtanulásra

Information on the function
of the qualification
Access to further study

5.2

a

Szakmai jogosultságok

Professional status

6
6.1

a†

További adatok
[További információk]

Additional information

Overall classification of
final examination

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Adatforrás
A 4.3.3.d.4 szerint kijelölt záróvizsga Adatai / Dátum-a, ennek hiányában Értékelés / Dátum-a.
A 4.3.3.d.4 szerint kijelölt záróvizsga Adatai / Eredmény-e, ennek hiányában az Értékelés
szövegmező első 250 karaktere.
Egy, a bemeneti szakhoz (valamint a diplomához kapcsolt szak-törzslapok szakjaihoz)
kapcsolódó szak-törzslaphoz rendelt, sikeres, vissza nem vont és eredménnyel vagy
értékeléssel rendelkező záróvizsga (Munkaasztal / Diploma / Záróvizsga / felső ablakfél)
szöveges Adatai / Eredménye-e, ennek hiányában az Értékelés első 250 karaktere.
A 4.3.3.d.4 szerint kijelölt záróvizsga Adatai / Vizsga dátum-a
A feldolgozó XSL-ben kódolt alapérték (’Rating’)
A hallgatói szakhoz kapcsolt oklevél (Munkaasztal / Diploma / Diploma) szöveges Eredménye. Ha üres, akkor a feldolgozó XSL-ben kódolt alapértékként (’Overall_Classification’)
megadott „Oklevelet nem szerzett” szöveg.
—
2 adat:
• A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak (Akkreditáció
/ Szakok / Adatlap) Továbbtanulás-i kódjához tartozó, feldolgozó XSL-ben kódolt
feloldás (’Access_To_Further_Education’). Szakpár esetén kötőjellel elválasztva ugyanez
a másik szakfélre is.
• Az előző szerint kijelölt szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó
akkreditációs szak szöveges [Továbbtanulás] Leírás-a. Szakpár esetén kötőjellel
elválasztva ugyanez a másik szakfélre is.
A szak szerint (szakpár esetén kprcs. szerint) kapcsolódó akkreditációs szak (Akkreditáció /
Szakok / Adatlap) Szakm. jogáll.-ja. Ha üres, akkor magyar nyelv esetén helyette a
diplomabejegyzés (vö. 2.1.a mező első adata) jelenik meg. Szakpár esetén kötőjellel
elválasztva ugyanez a másik szakfélre is. ♦ Fordításban ez a mező kimarad, ha a megfelelő
szak(fél) akkreditációs szakján a szakmai jogállás nincs kitöltve.
—
—
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Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban

Fejezet
6.1.1

Mező
a

Mezőnév magyarul
Egyéni információk

Mezőnév angolul
Information of the studies
of holder of the diploma

6.1.1

b

Nyelvvizsgák

Language exams

6.1.1

c

Szakmai gyakorlatok

Work experiences

6.1.1

d

Kreditátviteli határozatok
és egyéb bejegyzések

Credit transfer decisions
and other official notes

6.1.1
6.1.1

e†
f†

Szakmai kitüntetések
Szakmai publikációk

Professional awards
Publications

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Adatforrás
2 adat:
• A feldolgozó XSL-ben kódolt alapértékként (’Other_Information’) a „Részben
kreditrendszerű képzést folytatott” szöveg mindig bekerül a DS XML-jébe.
• Ha a A bemeneti szakhoz (valamint a diplomához kapcsolt szak-törzslapok szakjaihoz)
kapcsolódó nem virtuális, nem egyéb típusú behívó hallgatói kpr. nem kredites, akkor
feldolgozó XSL-ben kódolt alapértékként (’Credit_System’) megadott „Részben
kreditrendszerű képzést folytatott” szöveg jelenik meg. ♦ A nem kredites képzés
vizsgálata elavult: nem a szak megfelelő adatát vizsgálja, hanem akkor tekinti a
feldolgozó XSL nem kreditesnek a kpr-t, ha annak rövidítése (i) a BTK esetén nem
kezdődik pont karakterrel (nem vizsgálja, hogy bolognai-e!); (ii) GTK esetén nem
végződik „_K”-ra; (iii) ÁOK és GYTK (de nem FOK) esetén nem végződik „K_”-ra. Ez
az elem fordításban is magyarul áll.
♦ Más mezőkkel ellentétben az ehhez rendelt címke akkor is kiírásra kerül a PDF-ben, ha a
mező tartalma üres. — NB. Ennek az adatpárnak az értéke a kimeneti PDF-ben sosem jelenik
meg, mivel a statikus szövegek közé a nekik megfelelő mezőnév nem lett felvéve.
A hallgatóhoz rögzített nyelvvizsgák (Munkaasztal / Adatok / Nyelvvizsgák) listája.
Nyelvvizsgánként az alábbi szöveges értékek vesszővel elválasztott listája: Típus, Nyelv, Fok
zárójelben „CEF” rövidítés után az EU szint-tel kiegészítve, Megjegyzés, Dátum. ♦ A
Megjegyzés mező használata elavult, helyette az Oklevél[szám], valamint esetleg a
Nyelvvizsgaközpont állhatna; illetve szaknyelvi vizsga esetén a Nyelvtípus is.
A hallgató szak-törzslapjaihoz közt szereplő törzslapokhoz rögzített olyan szakmai
gyakorlatok (Munkaasztal / Bejegyzések / Szakmai gyakorlatok) listája, amelyek az évet
tekintve az 1.5.b és 1.5.c által kijelölt intervallumba esnek. Szakmai gyakorlatonként az alábbi
szöveges értékek vesszővel elválasztott listája: Megnevezés, Kezdete – vége, opcionálisan
Megjegyzés.
A hallgató szak-törzslapjaihoz rögzített olyan hivatalos bejegyzések (Munkaasztal /
Bejegyzések / Hivatalos bejegyzések) listája, amelyek tárgya tartalmazza a „kreditelismerés”
szövegrészletet, vagy típusának megnevezése „oklevélmelléklet 6.1.1” szöveggel kezdődik,
valamint a szövege nem üres.. Bejegyzésenként az alábbi szöveges értékek: Tárgy, Dátum:
Szöveg formázatlan változatban.
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be.)
— (Ilyen adat nem kerül a DS-be.)

–9–

Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban

Fejezet
6.1.2

Mező
a

Mezőnév magyarul
Intézményi információk

Mezőnév angolul
Information of the
Institution

6.2

a

Further information sources

6.2

b

Egyéb hasznos
információforrások
További
információforrások

6.2

c

Az adatok hitelességének
ellenőrzési módja

Further validation and
explain these data

7

-

Hitelesítés

7.1
7.2
7.3

a
a
a

Dátum
Név és aláírás
Aláíró beosztása

Certification of the
supplement
Date
Signature
Capacity

7.4
8

a
-

Intézményi bélyegző
A nemzeti felsőoktatási
rendszer leírása

Official stamp or seal
Information on the national
higher education system

Information on the web

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Adatforrás
3 adat (az első kettő a 0.b mezővel azonosan):
• a szak intézményének neve (SZTE v. GFHF)
• „Kar” almezőnév után: a szak karának neve
• „web” almezőnév után: az első adatnak (szak intézménye) megfelelő egység
intézményadatai (Admin / Intézmények / Intézmény) közt megadott URL. Ha üres,
alapértéke a feldolgozó XSL-ben kódolt (’Other_Information2’).
A 0.b mező második adata szerinti kar intézményadatai (Admin / Intézmények / Intézmény)
közt megadott Város és opcionális Utca.
A szak kezelési körének intézményadatai (Admin / Intézmények / Intézmény) közt megadott
URL. ♦ A 0.b mező ’Kar’ adatával ellentétben az akkreditációs szak csak akkor kerül
figyelembe vételre, ha az ETR-es szak szerint hiányzik a megfelelő adat.
A szak kezelési körének intézményadatai (Admin / Intézmények / Intézmény) közt megadott
Tel, Fax és Email. ♦ A három adat előtti, feldolgozó XSL-ben kódolt címke akkor is
megjelenik, ha az adat nem áll rendelkezésre. NB. A 0.b mező ’Kar’ adatával ellentétben az
akkreditációs szak csak akkor kerül figyelembe vételre, ha az ETR-es szak szerint hiányzik a
megfelelő adat.
—
A DS-generáláskori időpont
A szak karának intézményadatai (Admin / Intézmények / Intézmény) közt megadott Vezető Név.
„Rektor”, ha a szak karának nevében szerepel a „főis” szövegrészlet (azaz a GFHF-ről van
szó), egyébként „Dékán” ♦ Ehelyett az intézményadatok közt szereplő kari Vezető Beosztás
jobb lenne, de az néhány esetben „főigazgató”-t tartalmaz.
— (Üres mező kerül a DS-be.)
Bolognai típusú szakoz tartozó DS esetén a ’cim8boli’, egyébként a ’cim8boln’ típusú,
HTML-formátumú statikus szöveg memómezőjének tartalma.
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Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban

Az oklevélmelléklet XML-struktúrája
Fejezet Mező Mezőnév
Nyers XML-elem3
magyarul
(/ROOT/diploma_suplement/*)
0
[címlap]
—
0
a
Az adatok
• @TELJNEVº
birtokosa
• @VNEVº + @UNEVº
0
b
Kibocsátotta
@University + @Faculty
0
c
A dokumentum
—
személyes adatokat
tartalmazó
oldalainak száma
0
d
Oklevélmelléklet
STATIC/STATIC_TEXT['version… Verzió
info']/@STR
0
e.1
[Élőláb: EHA kód] @SZEM_IDº
0
e.2
[Élőláb:
@OKL_SZAMº
Oklevélszám]
0
e.3
[Élőláb:
@OKL_DATUMº
Oklevéldátum]
1
Személyes adatok
—
1.0
a
Az oklevél
@OKL_SZAMº
azonosítója
1.0
b
[Az oklevél]
@OKL_DATUM
kibocsátásának
dátuma
1.1
a
Vezetéknév
@VNEVº
1.2
a
Utónév
@UNEVº
1.3
a
Születési dátum
@SZUL_IDO
1.3
b
Születési hely
@SZUL_HELYº
1.3
c
[Születési] ország
@SZUL_ORSZAG
1.3
d
Anyja vezetékneve @ANYJA_VNEVº
1.3
e
Anyja utóneve
@ANYJA_UNEVº
1.4
a
Hallgatói azonosító @H_SZEM_IDº
1.4
b
Egyéb [hallgatói]
@TORZS_SZAMº
azonosító

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

DS XML-elem
(/diploma_supplement/*)
—
• identification[lang]/fname/Full_Name
• identification[lang]/fname/Family_Name + identification[lang]/gname/Given_Name
contentinformation[1]/magic[lang]/Inst+ contentinformation[1]/magic[lang]/Fac
—

ds_const/diploma_supplement/version-info[lang]
contentinformation[1]/parameter/Ident[1]
contentinformation[1]/parameter/Ident[2]
contentinformation[1]/parameter/Ident[3]
—
identification[lang]/dp/Diploma_Number
identification[lang]/dp/Diploma_Date
identification[lang]/fname/Family_Name
identification[lang]/gname/Gamily_Name
identification[lang]/demographics/Date_Of_Birth
identification[lang]/demographics/Place_Of_Birth
identification[lang]/demographics/Country_Of_Birth
identification[lang]/demographics/szte:Mothers_Family_Name
identification[lang]/demographics/szte:Mothers_Given_Name
identification[lang]/student_id/Issuers_Reference
identification[lang]/student_id/Country_Reference

3

Csak a magyar nyelvű adatokat tartalmazó XML-elemek szerepelnek. A fordítást ugyanilyen nevű, de „_A” posztfixű elemek tartalmazzák. A fordítással nem rendelkező
elemek neve után „º” jel áll.
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Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban

Fejezet

Mező

1.5

a†

1.5

b

1.5

c

2
2.1

a

2.1

b

2.2

a

A vele
[szakképzettséggel]
járó cím
Fő szakok

2.2

b

Szakirányok

2.2

c

Főtárgyak

2.3

a

2.3

b

2.3
2.3
2.3

c
d†
e

2.3

f

2.3

g

Az oklevelet
kibocsátó
intézmény
Intézményi
azonosító
Kar
Tanszék
Az intézmény
jogállása
[Az intézmény]
fenntartója
Akkreditációs
testület

4

Mezőnév
magyarul
Az oklevél
kibocsátásának
célja
Tanulmányok
kezdő időpontja
[Tanulmányok]
befejező időpontja
A képesítés adatai
A szakképzettség
megnevezése
(eredeti nyelven)

Nyers XML-elem3
(/ROOT/diploma_suplement/*)

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

—

DS XML-elem
(/diploma_supplement/*)
identification[lang]/role/Role_Type

@KEZDO_EVº

identification[lang]/role/Start_At

@VEGZO_EVº

identification[lang]/role/Finish_At

—
• @OKL_BEJEGYZESº |
studies[p]/@A_MEGNEVEZESº
• (fordítás esetén még)
@OKL_BEJEGYZES_Aº
studies[p]/@VELEJARO_CIM

—
qualfication[lang]/qlname/Name_Of_Qualification_Conferred

studies[p]/qualification/qlfield/
@ASZAK_MEGNEV
studies[p]/qualification/qlfield/
szakirany[i]/@H_SZAKIRANY
studies[p]/qualification/qlfield/
field[i]/@ AKKR_TARGY
@University

qualfication[lang]/qlname/qlfield/Study

@OM_AZONº

qualfication[lang]/qlinstitution/Licenced

@Faculty
studies[p]/@K_TANSZEK4
@JOGALLAS

qualfication[lang]/qlinstitution/Faculty
qualfication[lang]/qlinstitution/Department
qualfication[lang]/qlstatus/Status

@FENNTARTO

qualfication[lang]/qlstatus/Maintainer

—

qualfication[lang]/qlstatus/Professional_Body_Accreditation

qualfication[lang]/qlname/Title_Conferred

qualfication[lang]/qlname/qlfield/Branch_Of_Study
qualfication[lang]/qlname/qlfield/Field
qualfication[lang]/qlinstitution/Institution

A DS-be azért nem kerül bele a tanszék, mert a generáló XML nem támogatja, egyébként a rendszer további elemei felkészültek a feldolgozására.
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Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban

Fejezet

Mező

2.4

a†

2.4
2.4
2.4
2.4
2.5
2.5
3

b†
c†
d†
e†
a
b†
-

3.1
3.2

a
a

3.2

b

3.2

c

3.3

a

Mezőnév
magyarul
A képzést
ténylegesen végző
intézmény (eredeti
nyelven)
[…] státusza
A képzés formája
A képzés kezdete
[A képzés] vége
A képzés nyelve
A vizsgák nyelve
A képesítés
szintjének adatai
A képzés szintje
Hivatalos
időtartama években
[Hivatalos
időtartama ]
félévekben
[Hivatalos
időtartama]
kontaktórákban
A képzésbe jutás
feltételei

Nyers XML-elem3
(/ROOT/diploma_suplement/*)
—

DS XML-elem
(/diploma_supplement/*)
qualfication[lang]/qladmininstitution/Admin_Institution

—
—
—
—
—
—
—

qualfication[lang]/qladmininstitution/Admin_State
qualfication[lang]/qladmininstitution/Admin_Form
qualfication[lang]/qladmininstitution/Admin_From
qualfication[lang]/qladmininstitution/Admin_To
qualfication[lang]/qlname/qlfield/Instr_Language
qualfication[lang]/qlname/qlfield/Asses_Language
—

studies[p]/qualification/@SZ_SZINT
studies[p]/qualification/@SZ_KEPEVº

qllevel[lang]/qlllevel/Level
qllevel[lang]/qlllength/Length

studies[p]/qualification/
@SZ_SZEMº
• studies[p]/qualification/
@SZ_SZEM_LEIR
sum(studies[p]/qualification/
@TANORAKº)

qllevel[lang]/qlllength/Semester[1] + qllevel[lang]/qlllength/Semester[2]

studies[p]/qualification/
@BE_OKL_SZINTº
studies[p]/qualification/
@BE_OKL_LEIR

qllevel[lang]/qllprerequ/Prerequ[1] + qllevel[lang]/qllprerequ/Prerequ[2]

•

•
•

4

-

4.1
4.2

a
a

4.2.1

a

A képzés tartalma
és az elért
eredmények
A képzés módja
A képzési program
követelményei
A szak képesítési
követelményeire
vonatkozó
jogszabály

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

qllevel[lang]/qlllength/Lesson

—

—

studies[p]/activity/@K_TAGOZAT
—

activity[lang]/actmode/Actmode
—

studies[p]/activity/@K_KOV

activity[lang]/actrequ/Authorized
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Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban

Fejezet

Mező

4.2.2
4.2.3

a
a

4.2.4

a

4.2.5

a†

4.3

a†

4.3.1

a†

4.3.2

a†

4.3.3

a

4.3.3
4.3.3
4.3.3
4.3.3

a.1
a.2†
a.3†
a.4

4.3.3

b.1

Az ismeretek
ellenőrzésének
rendszere
A szakmai
gyakorlat jellege
[Az egyes
tantárgyak /
érdemjegyek /
kreditpontok]
Korábbi
tanulmányok
alapján elismert
tudás
Korábbi
munkatapasztalat
alapján elismert
tudás
Részletes
eredmények
Ciklus
Szak
Átlag
megszerzett
[féléves] kredit
Kurzuscím

4.3.3

b.2

[Kurzus-] Kód

5

Mezőnév
magyarul
Képzési cél
A megszerzendő
kreditérték

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Nyers XML-elem3
(/ROOT/diploma_suplement/*)
studies[p]/activity/@ALT_LEIRAS
• studies/activity/transcript[1]/
osszkredit/
@SZAK_OSSZKREDITº
• studies/activity/
@mk_jovairt_kreditekº
studies[p]/activity/@SZ_LEIRAS

DS XML-elem
(/diploma_supplement/*)
activity[lang]/actrequ/Aim_Of_Study
activity[lang]/actrequ/Study_Credit

—

activity[lang]/actrequ/Required_Work_Experience

—

—

—

activity[lang]/actrequ/Accepted_Studies

—

activity[lang]/actrequ/Accepted_Work_Experience

—

—

studies/activity/transcript[i]/@Cycleº
—
—
sum(studies/activity/transcript[i]/course/
@Ccreditº)
studies/activity/transcript[i]/course/
@Ctitle5
studies/activity/transcript[i]/course/
@Ccodeº

activity[lang]/transcript/modul[i]/Cycle
activity[lang]/transcript/modul[i]/Mstudy
activity[lang]/transcript/modul[i]/Mean
activity[lang]/transcript/modul[i]/Credit

activity[lang]/actrequ/Requirements_Of_Study

activity[lang]/transcript/modul[i]/course[j]/Ctitle
activity[lang]/transcript/modul[i]/course[j]/Ccode

Egy régi állapot maradványaként a nyers XML-t feldolgozó fordítás esetén a @Ctitle_A|@Ctitle_AM|@Ctitle_AT|@Ctitle_AM kifejezést veszi: ez egyszerűsítendő.
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Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban

Fejezet

Mező

4.3.3

b.3

Mezőnév
magyarul
[Kurzus-] Típus

4.3.3

b.4.1

Óra/h[ét]

4.3.3
4.3.3

b.4.2†
b.5

Óra/f[élév]
Vizsgatípus

4.3.3

b.6

[ECTS] Kredit

4.3.3

b.7

Érdemjegy

4.3.3

b.8

Dátum [kurzus
teljesítéséé]

4.3.3

c

4.3.3

d.1

4.3.3

d.2

4.3.3

d.3

4.3.3

d.4†

4.3.3

d.5†

4.3.3

e.1

A megszerzett
kreditek a
leckekönyvkivonat szerint
A diplomamunka
címe
A diplomamunka
főbb eredményei
A diplomamunka
értékelése
[A diplomamunka]
nyelve
[Diplomamunka-]
Konzulens
Záróvizsgarész

4.3.3

e.2

6

[Záróvizsgarész-]
Dátum

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Nyers XML-elem3
(/ROOT/diploma_suplement/*)
studies/activity/transcript[i]/course/
@Coursetype
studies/activity/transcript[i]/course/
@Chourspwº
—
studies/activity/transcript[i]/course/
@Casstype
studies/activity/transcript[i]/course/
@Ccreditº
studies/activity/transcript[i]/course/
@Cresultº
• studies/activity/transcript[i]/course/
@Cdate
• studies/activity/transcript[i]/
@Cycleº6
—

DS XML-elem
(/diploma_supplement/*)
activity[lang]/transcript/modul[i]/course[j]/Coursetype

studies/activity/ddolgozat[i]/
@DDOLGOZAT_CIM
studies/activity/ddolgozat[i]/
@DDOLGOZAT_ERTEKELES {sic!}
studies/activity/ddolgozat[i]/
@DDOLGOZAT_EREDMENY {sic!}
—

activity[lang]/actdetails/actdiplomaw/Diploma_Work/text()

—

activity[lang]/actdetails/actdiplomaw/Consultant

studies/activity/zarovizsga/reszvizsga[i]/
@ZVR_TIPUS
studies/activity/zarovizsga/reszvizsga[i]/
@ZVR_DATUMº

activity[lang]/actdetails/szte:actfinex/szte:finexparts/szte:finexpart[i]/szte:finexpart_type

activity[lang]/transcript/modul[i]/course[j]/Chourspw
—
activity[lang]/transcript/modul[i]/course[j]/Casstype
activity[lang]/transcript/modul[i]/course[j]/Ccredit
activity[lang]/transcript/modul[i]/course[j]/Cresult
activity[lang]/transcript/modul[i]/course[j]/Cdate

sum(activity[lang]/transcript/modul/Credit)

activity[lang]/actdetails/actdiplomaw/Diploma_Results/text()
activity[lang]/actdetails/actdiplomaw/Diploma_Evaluation/text()
activity[lang]/actdetails/actdiplomaw/Diploma_Language/text()

activity[lang]/actdetails/szte:actfinex/szte:finexparts/szte:finexpart[i]/szte:finexpart_date

Ha a studies/activity/transcript[i]/course/@Cdate üres, akkor a feldolgozó a studies/activity/transcript[i]/@Cycle kezdődátumát veszi – mindig angol formátumban!
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Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban

Fejezet

Mező

4.3.3

e.3

4.3.3

f.1

4.3.3

f.2

4.4

a

4.5

a

5

-

5.1

a

5.2

a

6
6.1

a†

6.1.1

a

6.1.1

b

6.1.1

c

Szakmai
gyakorlatok

6.1.1

d

Kreditátviteli
határozatok és
egyéb bejegyzések

7

Mezőnév
magyarul
[Záróvizsgarész-]
Eredmény
Záróvizsga
összesített
eredménye
[Záróvizsga-]
Dátum
Az értékelés
rendszere
Az oklevél
minősítése
A képesítéssel
szerzett jogok
Jogosultságok a
továbbtanulásra
Szakmai
jogosultságok
További adatok
[További
információk]
Egyéni
információk
Nyelvvizsgák

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

Nyers XML-elem3
(/ROOT/diploma_suplement/*)
studies/activity/zarovizsga/reszvizsga[i]/
@ZVR_EREDMENY
studies/activity/zarovizsga/
@ZV_EREDMENY

DS XML-elem
(/diploma_supplement/*)
activity[lang]/actdetails/szte:actfinex/szte:finexparts/szte:finexpart[i]/szte:finexpart_mark

studies/activity/zarovizsga/
@ZV_DATUMº
—

activity[lang]/actdetails/szte:actfinex/szte:finex_date

@OKL_EREDMENY

activity[lang]/actoverall/Overall_Classification

—

—

studies[p]/activity/@TOV_TANUL
studies[p]/activity/
@TOV_TANUL_LEIR
studies[p]/activity/
@SZAKMAI_JOGALLAS
—
—

capacity[lang]/cafurther/Access_To_Further_Education[1] +
capacity[lang]/cafurther/Access_To_Further_Education[2]

studies[1]/@Is_Credit = 'N'

finfo[lang]/fipersonal/Credit_System

actfurther/Accredited_Prior_Learning[i]
/@* (@NY_TIP7, @NY_NYELV,
@NY_FOK, @NY_SZAMº,
@NY_DATUM)
actfurther/Work_Experience[i]/@*
(@GYAKORLAT, @DATUM_TOL,
@DATUM_IG, @MEGJEGYZES)
actfurther/Credit_Transfer[i]/@*
(@TARGY, @DATUM, @SZOVEG)

finfo[lang]/fipersonal/Language_Exam[i]

•
•

activity[lang]/actdetails/szte:actfinex/szte:finex_mark

activity[lang]/acttags/Rating

capacity[lang]/cajobs/Certification_For_Jobs
—
—

finfo[lang]/fipersonal/Work_Experience[i]
finfo[lang]/fipersonal/Credit_Transfer[i]

Fordításban a @NY_TIP_A mező nem kerül figyelembe vételre.
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Az oklevélmelléklet adatmezőinek eredete a szegedi ETR-implementációban

Fejezet

Mező

6.1.1

e†

6.1.1

f†

6.1.2

a

6.2

a

6.2

b

6.2

c

7
7.1
7.2
7.3
7.4

a
a
a
a

8

-

Mezőnév
magyarul
Szakmai
kitüntetések
Szakmai
publikációk
Intézményi
információk
Egyéb hasznos
információforrások
További
információforrások
Az adatok
hitelességének
ellenőrzési módja
Hitelesítés
Dátum
Név és aláírás
Aláíró beosztása
Intézményi
bélyegző
A nemzeti
felsőoktatási
rendszer leírása

Nyers XML-elem3
(/ROOT/diploma_suplement/*)

(Lektorálás alatt) 2010.04.30.

—

DS XML-elem
(/diploma_supplement/*)
finfo[lang]/fipersonal/Award[?]

—

finfo[lang]/fipersonal/Research[?]

• actfurther/firef/@INTº
• @Faculty
• actfurther/firef/@INT_URLº
• actfurther/firef/@KAR_VAROSº
• actfurther/firef/@KAR_UTCAº
actfurther/firef/@URLº

finfo[lang]/fiinstitutional/text() + “Kar|Faculty:” + finfo[lang]/fiinstitutional/Faculty +
“web:” + finfo[lang]/fiinstitutional/Other_Information2

• actfurther/firef/@KAR_TELEFONº
• actfurther/firef/@INT_FAXº
• actfurther/firef/@EMAIL_CIMº
—
certification/@SEL_DATUM
certification/@VEZETOº
certification/@Duty
—

finfo[lang]/firef/Validation

STATIC/STATIC_TEXT['cimboln']/
MEMO | STATIC/
STATIC_TEXT['cimboli']/MEMO

hesystem[lang]/heref

finfo[lang]/firef/Reference
finfo[lang]/firef/Web

—
certification[lang]/certdate/Date
certification[lang]/certname/Signed_By
certification[lang]/certduty/Duty
certification[lang]/certstamp
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