További információk: http://lingua.btk.pte.hu/segedanyag.asp

Kurzusfelvételi tanácsadó
a tanulmányaikat 2006-ban kezdő magyar szakosoknak
Javított verzió! Időközben meghirdetésre kerültek a Logika és Szemiotika kurzusok!
A PTE BTK nappali tagozatán a kurzusfelvétel az ETR-n keresztül történik. Erről biztosan
mindenki kapott tájékoztatót.
Egy-egy szak tantervét a Karon egy vagy több képzési programban szoktuk megfogalmazni.
A kurzusfelvételhez először képzési programot kell választani (ahogy ez a tájékoztatókban le
is van írva), és a választás után megjelenő kurzus / tantárgy / tárgy1 halmazból kell
kiválogatni azokat, amelyekre a hallgató járni fog az adott félévben.
Jó esetben a képzési program kiválasztása után csak azok a kurzusok jelennek meg a
weboldalon, amit az adott képzési programban fel lehet venni. Speciális tantervezési okok
miatt ez a néha nem így van. Így előfordulhat, hogy a Bölcsészettudományi alapozó képzés
(Kód: BOALANB1)-t kiválasztva olyan kurzusok is megjelennek a hallgatóknak, amelyek
nem az ő szakjukhoz tartoznak. Ezért ebből a listából való válogatás különösen gondos
odafigyelést kíván! Ha valaki nem megfelelő kurzust vesz fel, az a félév végén törölve lesz
az indexéből (rosszabb esetben automatikusan elégtelent kap rá, vagy fizetnie kell a külön
ügyintézésért). Ráadásul hiába járt be a megfelelő órára, ha az nincsen elektronikusan
regisztrálva, így a féléves munkája veszhet kárba, és a következő félévben nem is tud előre
haladni a tanulmányaiban, ha idejében nem teljesítette az előfeltétel-tárgyakat.
Most összefoglaljuk, hogy a Bölcsészettudományi alapozó képzés (Kód: BOALANB1) után
megjelenő kurzuslistából a magyar szakosok milyen kurzusokat vehetnek fel. Ezek
mindegyikének kötelező is a felvétele (és aztán majd a teljesítése) a későbbi sikeres
továbbhaladáshoz! Az itt megadott kódok két számjeggyel rövidebbek a kurzuskódoknál (mi
ugyanis a tárgyelemek kódjait adjuk meg). A „nagyon hasonló, de nem ugyanolyan” kód nem
jó! Nem elég, hogy a kód ugyanazokat a számjegyeket tartalmazza: a sorrend is fontos.
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A terminológia néha problémás egy kicsit. A tantervi követelmények mérföldkövekben, tantárgyakban és
tárgyelemekben vannak megfogalmazva. A tárgyelemekhez tartozó kurzuskódokat kell majd az indexbe
felvenni. Egy-egy kurzusnak (tantermi órának) több kurzuskódja is lehet, ha több tantervbe is be van illesztve,
vagy ugyanabba a tantervbe több helyre illeszkedik. A félév kezdetén valójában kurzusokat veszünk fel, és azok
egyik (nekünk megfelelő) kurzuskódját választjuk ki, és írjuk majd az indexbe, de mivel az egyetem egy korábbi
ETR-verziót használ, ezért itt a már elavult „tárgyfelvétel” kifejezés szerepel.
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Tehát a lista (a listák közül az első, mert lesz második is, ami felveendő kurzusokat
tartalmaz!):
Bölcsészettudományi alapozó képzés (Kód: BOALANB1)
1. Fel kell venni egy Filozófiatörténet bölcsészeknek előadást. A kurzus BONB0101 kóddal
kezdődik. Jelenleg egy ilyen kurzus van: BONB010101 (Sz 10-12). (Ezt minden nappalis
bölcsészhallgatónak fel kell vennie.)
A következő kurzusokat már csak a 2006-ban felvételt nyerő magyar szakos hallgatók vehetik
fel (illetve kell felvenniük):
2. Választani kell egy Bevezetés az irodalomtudományba előadást. A kurzus kódja
BONB0301-gyel kezdődik (jelenleg két kurzus van a kínálati listában: BONB030101 (Cs 1618) és BONB030102 (K 17-19))
3. Választani kell egy irodalomtudományi proszemináriumot. A kurzus kódja BONB0302-vel
kezdődik. Jelenleg hét ilyen kurzus van a kínálati listában (BONB030201-07).
4. Fel kell venni egy Bevezetés a nyelvtudományba előadást, a kurzus kódja BONB0303-mal
kezdődik. Jelenleg egy ilyen van a kurzuslistában (BONB030301, Sz 8:30-10:00), és erre a
kurzusra fizikailag nem csak magyar szakosok jöhetnek, de BONB0303-mal kezdődő kódon
csak magyar szakosok vehetik fel ezt az órát. A többi nyelvszakosnak, aki erre a kurzusra jön,
más kódon kell azt felvenni: a kódoknak a képzési program tantervében lehet utánanézni. (A
legfrissebb tantervi verziót az ETR-ben lehet megtalálni a Tantervek menüben.
Legegyszerűbb, ha rákeresel a BOALANB1 kódra, mivel a képzési programok rendezési
szisztémáját nehéz átlátni – ha van olyan.)
5. Fel kell venni egy BONB0304-gyel kezdődő Nyelvészeti filológiai szemináriumot, ami a
kurzuslistákban Magyar nyelvészeti bevezetés címmel szerepel. Ezekre a szemináriumokra
csak a magyar szakos hallgatók jelentkezhetnek! Jelenleg 6 ilyen szeminárium van a
kurzuslistában (BONB030401-06).
Ezzel az öt kurzussal még nem lenne teljes a félév: kell még kurzusokat válogatni a Magyar
nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1) képzési programból is (ennek a tantervét
is megtalálod az ETR-ben. Figyelj rá, hogy jó kódú képzési program tantervét nézegesd!). A
további félévek során ennek a képzési programnak a kínálatán fognak végighaladni a
hallgatók (vagyis ez képezi a 2006-ban induló magyar szakos képzés alapját). Felsorolom,
ebből a programból milyen kurzusokat kell választani.
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A második lista:
Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1)
Nyelvészet:
Logika és szemiotika (2 kredit) – Ebben a tárgyelemben fel kell venni a szemiotika-kurzust
(MRNB010101, 1 óra, 1 kredit) és választani kell a két logika-kurzus közül egyet (vagy
MRNB010102 vagy MRNB010103, mindegyik 1 óra, 1 kredit). Ha valaki nem fér be ebben a
MRNB0101
félévben egyik logika-szemináriumra sem, akkor a hiányt a következő félévben pótolhatja (ez az
ígéret a szemiotikára nem vonatkozik!). Egy év alatt mindenképpen javasolt teljesíteni ezt a
tárgyelemet!
MRNB0201 Fonetika előadás (1 kredit) -

MRNB020101 Hangtan, H 14-15

MRNB0202 Fonetika szeminárium (1 kredit) – 8 szeminárium közül lehet választani

Irodalom:
MRNB0601

MRNB060101 Régi magyarországi irodalom, H 10-

Régi Magyarországi Irodalom I. (2 kredit) -

12

Szabadon választható irodalomtudományi szeminárium I. (4 kredit) - 12 kurzus közül lehet
választani. A tanterv útmutatása szerint itt 2 órás és 4 kredites kurzusok lesznek meghirdetve,
azonban a kurzuslistában 2 órás, 2 kredites kurzusok szerepelnek. Hogy meglegyen az előírt 4
kredit, ezekből kettőt kell felvenni. Érdemes azonban megérdeklődni a tanszéken, hogy nem
gépelési hibáról van-e szó: ugyanis az is baj, ha valaki kevesebbet teljesít, mint amennyit kell,
MRNB1701
mert akkor, amíg a hiányt nem pótolja, nem kaphat diplomát, de az is baj, ha sokat, mert akár az
állami, akár az önköltséges finanszírozás az előírt kreditszámot + 10%-ot fedez, az összes többi
kreditért külön fizetni kell. Tehát mindenképpen tisztázandó, hogy egy vagy két kurzust kell-e
választani ebből a listából. Javasolt emailcím: bohmg (kukac) btk.pte.hu és janko (kukac)
btk.pte.hu (ők a tantervért felelős és szakértő oktatók).

A kurzuslista: a legfrissebb verzió mindig megnézhető az ETR-ben vagy a
http://tanrendsql.btk.pte.hu/200620071/tanrend.asp?kod=BONB és a
http://tanrendsql.btk.pte.hu/200620071/tanrend.asp?kod=MRNB weboldalon.
Egy órarend a jelenlegi adatok alapján (2006. aug. 30).
Természetesen az időpontok a kurzusfelvételig még változhatnak (és még az is lehet, hogy
elnéztem valamit: feltétlenül ellenőrizni kell a kurzusoknál az adatokat)!
Kötelező és választható előadások: a pirosak kötelezőek, a sárgákból egyet kell választani
(az időpontoknál nem vettem figyelembe a 30 perces eltolódásokat)
H
K
Sz
Cs
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14

MRNB060101 Régi m. iro

14-15

MRNB020101 Hangtan
ea

15-16
16-17
17-18
18-19

BONB030301 Nyelv. ea
MRNB010101
Szemiotika

BONB010101 Filozófia
ea

BONB030101 Irod ea
BONB030102 Irod ea
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Irodalomtudományi proszemináriumok (heti 2 óra): egyet kell választani
(az időpontoknál nem vettem figyelembe a 30 perces eltolódásokat)
H
K
Sz
Cs
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

BONB030206
BONB030207 (11-13)

BONB030204

BONB030202,
BONB030205
BONB030203
BONB030201

Nyelvtudományi proszemináriumok ("Magyar nyelvészeti bevezetés", heti 2 óra): egyet kell választani
(az időpontoknál nem vettem figyelembe a 30 perces eltolódásokat)
H
K
Sz
Cs
8-9
9-10
BONB030405
10-11
11-12
12-13
BONB030406
BONB030401
13-14
14-15
BONB030402
BONB030404 (14-16)
15-16
BONB030403 (15-17)
16-17
17-18
18-19

Hangtan gyakorlat I. (heti 1 óra): egyet kell választani
(az időpontoknál nem vettem figyelembe a 30 perces eltolódásokat)
H
K
Sz
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

P

Cs

MRNB020208
MRNB020206
MRNB020207
MRNB020201

MRNB020204
MRNB020205

MRNB020202
MRNB020203

4

P

P

További információk: http://lingua.btk.pte.hu/segedanyag.asp

Logika I. (heti 1 óra): egyet kell választani
(az időpontoknál nem vettem figyelembe a 30 perces eltolódásokat)
H
K
Sz
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Cs

P

MRNB010102
MRNB010103

Választható irodalom-kurzus: egyet vagy kettőt kell választani, a kurzusok heti 2 órásak
(ezt tisztázni kell az irodalom tanszékekkel!)
(az időpontoknál nem vettem figyelembe a 30 perces eltolódásokat)
H
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

K

Sz

Cs
MRNB170106
MRNB170101

MRNB170108
MRNB170107
MRNB170109
MRNB170110

MRNB170111

MRNB170112
MRNB170105

MRNB170104
MRNB170102

MRNB170103

Hogyan állítsd össze az órarendet? És hogyan vegyél fel kurzust?
1. Döntsd el, mit preferálsz inkább: a felsőbbévesek által ajánlott tanárt, az izgalmasabbnak tűnő
MRNB17-es kurzust vagy azt, hogy minél hézagmentesebb (vagy éppen minél tágasabb) legyen az
órarended!
2. A kötelező kurzusokat mindenképpen fel kell venned (lásd első táblázat): ezeket rögtön be is
jegyezheted az órarendedbe. Ez nem azt jelenti, hogy a kurzusfelvételt is ezzel kell majd kezdened
(lásd később)!
3. A Logika szemináriumnál (MRNB0101) csak két időpont van, ahogy a Bevezetés az
irodalomtudományba előadásnál is (BONB0301): érdemes mindkettőt feljegyezni, mert kell B-terv is
arra az esetre, ha nem sikerülne (pl. létszámkorlát miatt) bejutnod az általad kiválasztott órák
valamelyikére (sőt, nem árt a C- vagy D-terv sem...).
4. Rakd sorba az egyes tárgyakat: ha nem a tanár személye vagy az órarend érdekel, akkor
mindenképpen az MRNB17-es kurzusok közül döntsd el először, hogy mit veszel fel. Az összes többi
idei tárgyadban az egymással alternáló szemináriumokon ugyanaz a tananyag, csak a tanár személye
és az időpont más. Egyedül ebben a tárgyelemben különbözik a tananyag az alternáló kurzusokon. Ha
valamelyik felsőbbéves meggyőzött, hogy mindenképpen próbálj bejutni X tanár szemináriumára,
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vagy hogy mindenképpen kerüld el Y-t, akkor az így érintett tárgyak kurzusát helyezd el előbb az
órarendedben. És persze megpróbálhatsz olyan órarendet összeállítani, amikor minden nap hazaérsz
16:00 órakor, vagy amivel már csütörtök reggel haza tudsz utazni... (bár így keveset élveznél az igazi
egyetemi hangulatból).
5. Ha megvan, a legjobb, legtetszetősebb A-verzió, csinálj minimum még egy tervet arra az esetre, ha
nem sikerülne valamelyik kurzust felvenned.
6. Legyen nálad kinyomtatva a tervezett órarended, amikor megkezdődik a kurzusfelvétel, és te is
beszállsz a versenybe. A legfontosabb adatok, amelyek mindenképpen legyenek ott a nyomtatott
papíron: kurzuskód, kurzuscím, létszámhatár, órarendi adatok (időpont, hely). Azokat az órákat is
nyomtasd ki a lehető legáttekinthetőbb rendben, amiket nem választottál ki: ha mégis rájuk
fanyalodsz, gyorsan tudj dönteni. Az jut be az órákra, aki gyorsabban klikkel! Ezért hagyd a végére
azokat az órákat, ahol nincs megadva létszámhatár, vagy nagyon nagy szám van megadva: oda
bármeddig tudsz jelentkezni. A kurzusfelvétel kezdetén azokat az órákat vedd fel először, amiket
nagyon fontosnak tartasz, és amikről (a létszámkorlát miatt) félő, hogy lemaradsz. (2006. szept. 5.
10:00 órakor indul a magyar szakosok számára a kurzusfelvételi verseny. De fontos udni, hhogy a
BOALANB1 képzésre csak szept. 7. 16:00 órakor!).
7. Amikor megtervezed a stratégiádat, vedd figyelembe, hogy szept. 5-én 24 óra alatt max. 7 kurzust
vehetsz fel képzési programonként: vagyis ne jelentkezz (a biztonság kedvéért) az összes MRNB17-es
kurzusra, mert akkor nem tudsz jelentkezni a többi MRNB-s kötelező tárgyra, csak másnap, amikor
már nem biztos, hogy olyan kurzusokon lesz hely, ami befér az órarendedbe.
8. Ha megszerezted a számodra legfontosabb helyeket, pihenhetsz egy kicsit: szept. 15-én 16:00 óráig
tudsz még kurzust felvenni vagy leadni, és szept. 29-én 16:00 óráig tudsz még lejelentkezni kurzusról.
Szept. 29-én 16.00 óráig a kurzus oktatói is fel tudnak jelentkeztetni téged a kurzusukra, akkor is, ha
már betelt a létszám. Vagyis, ha nagyon fontos neked valamelyik óra, menj el rá az első tanítási héten
(vagy keresd meg a tanárt minél előbb, nehogy mások megelőzzenek: a létszámhatárt ugyanis a
teremméretek adják), és próbáld meg meggyőzni, hogy vegyen fel a kurzusra téged.
Sok sikert kívánok az első nagy megmérettetéshez az egyetemi életben (=kurzusfelvétel. De most már
legalább nem fizikailag kell tolakodni a kurzusok felvételéhez!). És hangulatos, valamint munkában is
gazdag első szemesztert:
Viszket Anita
vanita (kukac) dexter.hu
egyetemi adjunktus
PTE BTK Nyelvtudományi tanszék
Pécs, 2006. szeptember 4.
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