Tisztelt BTK-s Hallgatók!
A kurzusfelvétel zökkenőmentes lebonyolítása érdekében hadd osszak meg Önökkel néhány
hasznos információt.
1. Ki vehet fel az ETR-en kurzusokat a BTK-n?
Az ETR segítségével végrehajtott, elektronikus kurzusfelvételben kizárólag a graduális
képzésben nappali tagozaton tanuló hallgatók vesznek részt.
(Ez azt jelenti, hogy aki doktori programban tanul (PhD-s), vagy nem nappali tagozatos
(levelezős), az a kurzusfelvétellel kapcsolatos információkért az oktatókhoz, a tanszékekhez,
vagy bármilyen más kapcsolattartóhoz fordulhat, és ezúton is kérem, véletlenül se hívja az
ETR Központot!)
2. Aki az ETR-en keresztül veszi fel a kurzusait (mert nappali tagozaton graduális
képzésben vesz részt), pontosan mikor próbálkozzon?
Az ETR webes oldalán www.tr.pte.hu (nem kell belépni!!!) balra lent a pirosan villódzó
gumicsíkok között található a „Hogy is van ez?” rovatunk. Itt az első link egy excel táblára
mutat. Ennek az excel táblának van három munkalapja. Az elsőn látható, hogy az egyes
karokon általában mikor indul a kurzusfelvétel. A másodikon további információk olvashatók,
a harmadikon pedig kizárólag a BTK egyes képzési programjai láthatók pontos START és
STOP értékekkel, amelyek értelemszerűen az adott képzési programon érvényes kezdő és
befejező időpontokat jelölik.
3. Honnan tudhatom meg, hogy milyen képzéseken végzem a tanulmányaimat?
Az ETR felületén baloldalt található többek közt az Adatok menücsoport, ezen belül a
Képzési adatok menüpont alatt mindenki megtekintheti, hogy milyen képzései is vannak.
4. Az oktatók akkor most felvehetnek a kurzusra, vagy sem? Le is vehetnek a kurzusról?
És mi van a tanszéki adminisztrátorokkal? Szóval most akkor hogy van ez az egész?
Ha valakit érdekel a „miért”, annak elmondom, hogy….
a BTK-n – itt nem részletezendő okokból – jelenleg nem tudjuk teljes biztonsággal vállalni az
előfeltétel-ellenőrzés bevezetését. Ez azt jelenti, hogy az ETR nem szól bele abba, hogy ki
milyen kurzust vesz fel. A meghirdetett kurzusok természetesen bizonyos képzési
programokhoz kapcsolódnak. Amikor a hallgató kiválasztja, hogy melyik képzésén kíván
kurzust felvenni, ezt a listát látja. (Egy képzésen mindenki ugyanazt a listát – függetlenül
attól, hogy korábban mit végzett el.) Következésképp az előfeltétel-ellenőrzést humán
erőforrásra kell bíznunk. A műveletet egyvalaki képes elvégezni: az oktató.
A lényeg viszont az, hogy…
az oktató megtekintheti a kurzusára jelentkezett hallgatók névsorát, és minden hallgató
elektronikus indexét is megnézheti, ahol jegy nélkül a hallgató által korábban teljesített
kurzusok kódja és címe szerepel. Az elvégzett kurzusok listáját böngészve az oktató dönthet
úgy, hogy bizonyos hallgatókat eltávolít a kurzusról. Döntését pedig megfelelően indokolnia
kell (pl. „Ön nem végezte el az xy kurzust, pedig én ide csak olyanokat vagyok hajlandó
felvenni…”). A kurzusról történő eltávolítás tényét, valamint az indoklást a hallgató azonnal
megkapja e-mailben (persze, ha van e-mail címe az ETR-ben (lásd Adatok/adatkarbantartás
menüpont)).
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A BTK rugalmas oktatási hagyományai azt is megkövetelik, hogy az oktatók akkor is
felvehessenek néhány embert még a kurzusra, ha a létszámkeret egyébként már betelt, és a
kizárólag matematikai alapon mérlegelő ETR „képtelen felfogni” hogy egy csomóan úgy sem
fognak járni az órára, és szegény ötödéves hallgatónak egyébként is már csak ez az egy kredit
hiányzik a diplomához… Ezért mindig érdemes az oktatóhoz fordulni, ha valaki azért maradt
le a kurzusról, mert az már rég betelt, mire ő egyáltalán megtalálta a listán, de akkor is először
az oktatót keresse fel, ha egy bizonyos kurzust nem talál a listán.
A tanszéki adminisztrátorok a kurzusra történő felvételt, illetve a kurzusról történő eltávolítást
tekintve egyenértékűek a kurzus oktatójával, vagyis ugyanúgy elvégezhetik a műveletet, de
természetesen a döntést minden estben az oktató hozza meg, és azért felelősséget ő vállal.
Mivel tehát a játékba bekapcsolódnak az oktatók (és helyetteseik: a tanszéki adminisztrátorok)
is, az alábbi két bekezdést javaslom, kívülről megtanulni:
1. A HALLGATÓK szeptember 15-én 16:00-ig vehetnek fel kurzusokat önállóan az
ETR-ben. Ezután két héten át (szeptember 29-én 16:00-ig) van lehetőségük a
kurzusról lejelentkezni (a kurzustól visszavonulni). A lejelentkezést szintén
önállóan végezhetik.
2. Az OKTATÓK ÉS A TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOROK a kurzusfelvétel
megkezdésétől egészen szeptember 29-én 16:00 óráig módosíthatják a kurzusra
jelentkezett hallgatók névsorát, vagyis: az oktatók szinte egész hónapban minden
további nélkül felvehetnek újabb hallgatókat a kurzusaikra, és az első órák
látogatottsága alapján, vagy bármely más indokkal el is távolíthatják azokat,
akiket nem óhajtanak oktatásban részesíteni. (Jogsérelem esetén – gondolom – a
HÖK-höz kell fordulni.)
Itt hívom fel az oktatók és a tanszéki adminisztrátorok figyelmét, hogy a februári esetekből
okulva, nem engedhetjük meg, hogy bármilyen kurzust bármilyen hallgató bármelyik
képzésére felvegyenek. (Egy hallgató ugyanis nem sokra megy azzal, ha pl. a „Sartre félelmei
a neoprimitív festészet komplex társadalmi hatásaitól – avagy hogyan tovább kisapám?” c.
kurzust, a hallgató „Horvát nemzetiségi” képzésére vagy éppen a „Tanárképzésére” veszi fel,
ahol ezt sem az ETR, sem a TO, sem pedig senki más nem tudja úgy értékelni, hogy
bármennyiben is hozzájárult volna az adott tanterv teljesítéséhez.
Amikor az oktató megpróbálja felvenni a kurzusra a hallgatót, a hallgatónak kizárólag azok a
képzései fognak megjelenni, amelyekre maga a hallgató is felvehette volna a kurzust, ha a
létszám még nem telt volna be. Amennyiben nem jelenik meg egyetlen képzés sem, úgy a
hallgató és a kurzus a tantervek alapján, fogalmazzunk így, „nem kompatibilis”.
Természetesen az ETR nem fogja megtiltani, hogy az oktató és a hallgató közt kialakuljon az
az interakció, amelynek egy lehetséges eredménye a hallgató részéről a kurzus teljesítése, de
azt azért szeretné tudni, hogy a hallgatónak úgy mégis melyik tantervében írja jóvá ezt a
kurzusteljesítést. Ezért tehát ilyenkor sem kell kétségbeesni, viszont a hallgató EHA-kódját,
valamint a kurzus kódját az oktatónak el kell juttatnia a Tanulmányi Osztályra, ahol a
problémát orvosolni fogják (megfelelő kóddal meghirdetik a kurzust), majd rögzítik a hallgató
jelentkezését.
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5. Honnan tudom, hogy sikerült-e felvennem a kurzust?
Amikor megnyomja a tárgyjelentkezés gombot, és jobbra fent kiválasztja a megfelelő képzést,
akkor a képernyőn két gombot lát: „Új tárgy felvétele” és „Teljességvizsgálat”.
Alatta pedig egy felirat: „Felvett kurzusok”.
A felirat alatt látható kurzusokat Ön felvette.
Ezen szeptember 29-ig csak az oktató, a tanszéki adminisztrátor, vagy ön saját kezűleg tud
változtatni. (Kérem, hogy a teljességvizsgálat gombot csak akkor nyomja meg, ha eddig
mindent megértett, és ott is figyelmesen olvassa el a monológomat!)
Összefoglalás:
Pontos időpontok: www.tr.pte.hu „Hogy is van ez?” rovat
Ha levelezős, vagy PhD-s: Æ hagyja békén az ETR-t!
Ha nappalis, graudális:
Nem talál egy kurzust Æ oktató, tanszék
Betelt a létszám, de nagyon kellene a kurzus Æ oktató, tanszék

Mikor merjük zargatni az ETR Központot?
etr@rektori.pte.hu
HA ERRE AZ E-MAIL CÍMRE ÍR,
MINDIG ÍRJA MEG AZ EHA KÓDJÁT!!!
Személyre szabott hibák (csak Ön tud róla)
Ha nem tud belépni, mert elfelejtette a jelszavát.
Az e-mailben írja meg a telefonszámát, ahol visszahívjuk, és telefonon mogorván,
duzzogva, miután meggyőződtünk róla, hogy Ön azonos azzal, akinek mondja magát,
adunk egy új jelszót.
Ha valamelyik képzését nem tudja kiválasztani a jobb felső sarokban.
Az e-mailben írja meg, hogy pontosan melyik képzésről is van szó. A legjobb lenne az
a rövidítés, amelyiket az időtáblázatban is látott.
Ha az ETR nem engedi felvenni valamelyik kurzust, de nem arra hivatkozik, hogy a kurzus
betelt, vagy a szervező betelt, hanem mindenféle előfeltételekről dumál.
Ilyen nem lesz.
Több hallgatót érintő hibák (más is észrevette már, és lehet, hogy már tudunk is róla, tehát
mielőtt ilyen levelet ír, várjon tíz percet!)
Ha semmilyen kurzus nem jelenik meg az ajánlatban annak ellenére, hogy elérkezett a
meghirdetett időpont.
Az e-mailben írja meg, hogy pontosan melyik képzésről is van szó. A legjobb lenne az
a rövidítés, amelyiket az időtáblázatban is látott.
Mindenkinek kellemes kurzusfelvételt és még kellemesebb szorgalmi időszakot kívánok!
Pécsett, 2006. szeptember 1-ején
Bujdosó István
ETR Központ
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