Tisztelt Hallgató!
Az új Felsőoktatási Törvény értelmében nincs többé szükség ar ra,
hogy minden félév elején aláírásával megerősítse beiratkozási
szándékát. A félévenkénti beiratkozást felváltja a bejelentkezés,
amit néhány gombnyomással az ETR felületén is elvégezhet.
Bejelentkezéskor Ön tájékoztatja a Kart arról, hogy a következő
félévben is folytatni kívánjae tanulmányait az adott szakon, vagy
esetleg szünetelteti hallgatói jogviszonyát. A jogviszony
szüneteltetésének pontos szabályozását a PTE új Tanulmányi és
Vizsgaszabályzata tartalmazza.

BEJ ELENTKEZÉS
Az ETR felületén a Tanulmányok menücsoportban megtalálja a
Bejelentkezés menüpontot, minden egyes szakjának vonatkozásában
nyilatkozhat ar r ól, hogy a következő félévben folytatjae
tanulmányait, vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.
Kérjük, hogy az etr felületén a „HOGY IS VAN EZ?” ablakban
található „ Bejelentkezés 2006/20071” menüpontban a bemutató
anyagot tanulmányozza át, és a szükséges lépéseket tegye meg,
legkésőbb 2006. szeptember 8ig.

B e je le n t k e z é s

Amennyiben a szakját aktívra állítja, a meghirdetett időszakban
lehetősége nyílik ar ra, hogy a szakjához kapcsolódó képzésein
kur zusokat vegyen fel.

Figyelem! Az ETR felületén a szak állapotát csak egyszer állíthatja be,
amennyiben később meggondolja magát, a szor galmi időszak negyedik
hetének végéig van lehetősége ar r a, hogy a szak állapotának
megváltoztatására vonatkozó kérvényét benyújtsa a Tanulmányi
Osztályra.
Amennyiben a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig nem végzi el
a bejelentkezést, (a szakot nem állítja sem aktívra, sem passzívra), a
féléve automatikusan passzív félévnek minősül.
Itt hívjuk fel figyelmét ar ra, hogy a törvény előírásai szerint az
egyetem egyoldalúan megszüntetheti azon hallgató jogviszonyát, aki
két egymást követő félévben nem tesz eleget bejelentkezési
kötelezettségének.

KURZUSFELVÉTEL
Az elektr onikus kur zusfelvétel csak a nappali tagozatos
hallgatókr a vonatkozik!
A kurzuskínálat a BTK honlapján a Tanrend menüpont alatt és az ETr
Webes felületén a tárgyjelentkezés menüpont alatt 2006. augusztus 16
tól megtekinthető.
A kurzusfelvételre 2006. szeptember 48 között kerül sor.
A kurzustól való visszavonulásra („lejelentkezés”), illetve utólagos
kurzusfelvételre („jelentkezés a kurzusra”) a szemeszter 4. hetének végéig,
2006. szeptember 29ig lesz lehetőség.
1. Belépés az ETR webre (lásd fent)
2. Bejelentkezés
3. Tanulmányok menücsoportban Tárgyjelentkezés menüpont

4. Ha több képzésben vesz részt, akkor a „Képzési program”
legördülő listából válassza ki, hogy melyik képzésén kíván kurzust
felvenni.

5. A felvehető kurzusok megjelenítéséhez nyomja meg az „Új
tantárgy felvétele” gombot. Az ETR a tantervek alapján leválogatja
az Ön számára elérhető kurzusokat.

6. A felkínált listából a kurzuskód előtti kis négyzet bepipálásával
tudja kiválasztani a felvenni kívánt kurzusokat.
7. A tantárgyak kiválasztása után az oldal alján a „Felvétel” gombra
kattintva tudja regisztrálni a jelentkezését.

8. A „Teljességvizsgálat” gombra kattintva ellenőrizheti a kiválasztott
tárgyakra vonatkozó párhuzamos előfeltételeket, amelyek azt
mutatják, hogy a kiválasztott kurzusok között vane olyan, amely
mellett párhuzamosan fel kell vennie egy másik kurzust is.

9. A tárgyválasztási időszakban (ennek időtartama intézményenként
változik) Ön dönthet úgy, hogy a már felvett kurzusokról
lejelentkezik. Kérjük, ügyeljen a határidők betartására, mert a
tárgyválasztási időszak lezárulta után a webes felületen keresztül
nincs mód a lejelentkezésre. Lejelentkezéshez egyszerűen vegye ki
a pipát a megfelelő sor előtt, majd erősítse meg lejelentkezési
szándékát.

Figyelem!
Az „Új tantárgy felvétele” gomb megnyomása után már a kurzusfelvételi
időszak megkezdése előtt két héttel megtekinthetők a meghirdetett
kurzusok. Amennyiben valamilyen kurzust nem talál meg a listában,
kérjük, forduljon az illetékes tanszékhez. Amennyiben valaki azért nem jut
be egy kurzusra, mert betelt a létszámkeret, felkeresheti a kurzus oktatóját,
aki saját belátása szerint a létszámkorlátot felülbírálva is felveheti a
hallgatót a kurzusra.

Pécs,2006. július 20.
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