A PTE BTK-s kurzusfelvételekhez
Mindenkinek szóló tájékoztató, de részleteiben a magyar szakosokra térünk ki, és a jelen
félévre koncentrálunk.
1. Az ETR https://www.tr.pte.hu/etr/login.asp oldaláról (még belépés előtt) letölthető egy
Excel-fájl a Hogy is van ez? rovatból (Kurzusfelvétel 2006 ősz).

Itt az olvasható, hogy a magyar szakosok (illetve az alkalmazott nyelvészet vagy hungarológia
szakosok) 2006. szept. 5-én 10:00 órakor kezdhetik meg a kurzusfelvételt. Az elsőéves
magyar szakosok az MRNB kezdetű kuzusaik felvételét ugyanekkor kezdik, de a BONB
kezdetű kurzusaikét csak szept. 7. 16:00 órakor!
Ugyaninnen az derül ki, hogy a tanárképzős kurzusok kurzusfelvétele szept. 7. 16:00 órától
indul, illetve a szaktól független kurzusokat, a PTE 10% nevű képzési programba szept. 11-én
8:00 órától lehet felvenni.
Szept. 15-én 16:00 órakor lezárul a kurzusfelvétel: ezután már nem lehet az ETR-ben
kurzusra jelentkezni. A tanszéken az oktatók szept. 29-én 16.00 óráig tudják a hallgatókat
feljelentkeztetni, tehát hozzájuk lehet fordulni segítségért. Ez akkor különösen fontos, ha az
oktató megengedi a hallgatónak, hogy a betelt létszám ellenére felvegye a kurzust. Ilyenkor
(hiába a szóbeli megállapodás) a hallgató nem tud jelentkezni, az oktató azonban fel tudja őt
jelentkeztetni. Erről a jelentkeztetésről a hallgató email-üzenetet kap (ehhez az kell, hogy jó
legyen az emailcímed az ETR-ben. Az etrM menüpontban az Elérhetőségeknél tudod
javítani), hiszen előfordulhat, hogy az oktató mellégépelte az EHA-kódot, és más hallgatót
jelentkeztetett véletlenül stb. Tehát minél előbb reklamálj az oktatónál, ha (a) NEM kapsz
emailt, noha az oktató megígérte, hogy jelentkeztet, vagy (b) kapsz emailt, noha nem akartál
jelentkezni egy bizonyos kurzusra.
Mindebből az is következik, hogy ha nem is sikerült jelentkezned egy fontos kurzusra, attól
még érdemes elmenni az első órára, hátha sokan nem is jönnek el (csak „befoglalták a
helyet”), és az oktató talán hajlandó feljelentkeztetni. A határidőből látszik, hogy ez a
lehetőség az első hónap végére lezárul!
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2. Lejelentkezés a kurzusról: a következő webcímen van egy fontos információ:
http://www.btk.pte.hu/content/view/543/65/:
„Visszavonulás” a kurzus felvételétől és utólagos kurzusfelvétel az Etr rendszerében
nappali tagozatos hallgatóknak
Határidő: szeptember 29.
Felelős: a hallgatók
Ez azt jelenti, hogy szept. 29-ig (aznap 16:00 óráig) még le lehet jelentkezni kurzusokról (pl.,
ha meggondoltad magad, vagy ha az oktató tévesen jelentkeztetett).
Az oktató is le tud jelentkeztetni a kurzusáról, pl. ha nem vesz be a kutatószemináriumába,
vagy ha létszámkorlát nélkül hirdette meg az órát, hogy az első alkalommal, a teljesítési
feltételek részletes ismertetése után beszéljétek meg, hogy végül is ki marad a kurzuson. Ha
az oktató lejelentkeztet, akkor erről kapsz egy értesítő emailt, és arra a kurzusra te már nem
tudsz visszajelentkezni. Az oktató vagy a TO tud visszajelentkeztetni, ha mégis meg tudod
győzni az oktatót, hogy járhass az órára.
3. Hol van az aktuális és legfrissebb kurzuslista?
Az előbb idézett linken volt a következő információ is:
A Tanrend, ill. a kurzuslista megjelenése az Interneten és az Etr-ben
Határidő: augusztus 16.
Felelős: az Oktatásszervezési Iroda
Mint mindannyian tudjuk, a kurzusok nem jelentek meg aug. 16-án az ETR-ben. A weben
(http://tanrend.btk.pte.hu) viszont igen. Hogy is van ez?
A PTE BTK-n egyelőre nem az ETR-ben folyik a kurzusmeghirdetés. Vagyis a
http://tanrend.btk.pte.hu oldalon azonnal láthatóak a kurzusok, mihelyt a tanszéki felelős
rögzíti őket, az ETR-be azonban úgy kell őket átmásolni. Természetesen az átmásolást akkor
érdemes végezni, ha már nem nagyon módosítanak a kurzusokon, mivel az átmásolás után
már két helyen kell minden javítást, új kurzust, törlést végrehajtani. A tanszéken nem tudják
megnézni, hogy te milyen kurzusokat látsz az ETR-ben, mivel az ETR-es kurzuslista csak a
képzés kiválasztása után jelenik meg, ilyen képzés-választója meg csak a hallgatóknak van, az
oktatóknak vagy tanszéki adminisztrátoroknak nincsen. A kurzuslistát az oktatók és
adminisztrátorok tehát legfeljebb tanszéki bontásban látják, képzési programok szerint nem.
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Ezért könnyű olyan hibákat elkövetni, hogy azt hiszik a tanszéken, hogy van pl.
Pszicholingvisztika kurzusuk, hiszen cím szerint van, de valamelyik képzési programban
elfelejtettek neki kódot adni, és ezért abból a programból a kurzus nem vehető fel.
Ha a BTK áttér az ETR-es kurzusmeghirdetésre, akkor legalább a két helyen való javítás
problémája és az ebből eredő hibák megszűnnek, de az, hogy az oktató / adminisztrátor nem
tudja, mit lát egy konkrét hallgató, továbbra is fenn marad.
Következmény: a problémádat próbáld minél körültekintőbben, immár a tények ismeretében
és türelmesen előadni. éppen elég gond szegény tanrendkészítőknek a sokféle adat két helyen
nyomon követése és összehangolása. És ha valaki ideges, sokkal kevésbé szívesen segít.
Segítségképpen (különösen az elsőéveseknek), én elmentettem a kurzuslista aug. 30-i
állapotát (mivel nekik nem egyszerű kibogarászniuk a tanrendes oldalról, mely modulkódok
vonatkoznak rájuk). De nagyon fontos tudni, hogy az adatok változhatnak, és az általam
lementett anyagban ez nem fog tükröződni! Az csak kiindulási alapnak jó, de rendesen
tájékozódni a felsorolt hivatalos oldalakról kell!
4. Mit jelent az, hogy képzési program (pl. a tanrend.btk.pte.hu oldalon)? Itt nem ugyanazok a
kódok vannak, amelyek más tájékoztató adatokban képzési programok kódjaként
megjelennek! Még a kódok hossza is más!

Ez valóban egy csúnya fogalmi zavar.
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Megpróbálom leírni, hogy hogy is van ez, de olvassátok végig türelmesen, mert nem lesz
egyszerű.
Minden hallgatót felvesznek valamilyen szakra. Ez a szak a jelenlegi ETR-verzióban nem is
látszik, csak legfeljebb az újonnan (helyileg, a PTE által) belefejlesztett beiratkozási /
bejelentkezési felületen.
A szakokat valamilyen ütemterv (tanmenet, tanterv) szerint kell elvégezni. Mivel a szakoknak
van olyan része, ami minden (vagy legalábbis több) szakon közös, ezért a szak tanmenetét
több tantervi darabra lehet (és érdemes) osztani az ETR-ben, hogy a közös részeket ne kelljen
olyan sokszor definiálni. Ezeket a szakokat felépítő tanterv-darabokat hívjuk képzési
programnak az ETR-ben. Általában egy szaknak van egy „fő” képzési programja (a kétszakos
vagy más néven szakpáros szakoknak esetleg kettő), és egy vagy több „mellék” képzési
programja (tanárszak, műveltségi, nem szakterületi, értelmiségképző, szabadon választható,
testnevelés, idegen nyelvi órák stb.), amik más szakokba is beletartoznak. És persze van a
PTE 10%, amin keresztül az egyetemnek (talán) minden kurzusa felvehető, persze többnyire
plusz pénzért (ennek a részleteit a TO-n kell megérdeklődni).
Tehát az ETR-es képzési programoknak van tantervük. Van ezeknek a képzési programoknak
egy kódjuk is, ami a jelenleg a PTE-n használt ETR-verzióban max. 8 karakter hosszú lehet,
és nagyon jó, ha egyedi (a program nem vigyáz rá). Ennek alapján a képzési programok jól
azonosíthatóak, pl. ALKANE01 stb. (lásd a képen). A 2002 előtt felvételizetteknek általában
hatbetűs, szám nélküli képzési programjuk van, a 2002-2005 között felvételizetteknek
általában olyan, aminek 01, 02 (esetleg 03) végződése van, és a 2006-tól felvételizetteknek
olyan, aminek a hetedik karaktere egy B betű. Ezen kód alapján pl. ki lehet választani, és
megnézni az adott képzési program tantervét az ETR-ben, és a szakhoz tartozó képzési
programok tanterveinek összességéből mindenki összerakhatja magának a szakjának a
tanterv-csomagját. Sajnos, a szak-képzési program összerendelés nem látható a hallgatóknak
az ETR-n keresztül (noha tárolva van), így ezt mindenkinek más forrásból kell megtudnia. Az
információk összeszedését gátolja az a tény is, hogy amikor képzési programot kell
választanod pl. a kurzusfelvételnél, akkor a jelenlegi ETR-verzióban nem látod a képzés
kódját, csak a megnevezését, és ugyanolyan megnevezésű képzési program sok van, emiatt
aztán különösen nehéz megtalálni a te szakodhoz tartozó tanterveket. És a képzési programok
tantervét bármikor megváltoztathatja a Kar, ezért hiába mented le magadnak az ETR-ből,
mindig az ETR-es, online változat lesz az érvényes.
Ha lementesz egy tantervet, láthatod, hogy az szép strukturáltan épül fel. A képzés (vagy
képzési program, vagy rövidítve KPR) mérföldkövekből áll, amiket a hallgatónak el kell
érnie. A mérföldkövekhez tantárgyak vannak rendelve (lehetnek kötelezőek vagy
választhatóak). A tantárgyak tárgyelemekből állnak. A kurzus közvetlenül a tárgyelemekhez
tartozik: a kurzus kódja az utolsó két karakter levágása után megegyezik a tárgyelem
kódjával, tehát innen lehet tudni, hogy melyik kurzus melyik tárgyelembe tartozik.
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A képen látható egy új kifejezés: a modul. A tanterv több modulból állhat. A képen látható
tanterv történetesen egy modulból áll (ez látszik abból, hogy a mérföldkőhöz rendelt tárgyak
mindegyike ugyanazzal négy karakterrel kezdődik), de vannak olyan tantervek, amik több
modulból állnak, mint pl. a magyar szakos tantervek is (pontosabban a 2006 előttiek. A
bolognai képzésben minden tantervben egy modul van.).
Az ETR-ben eredetileg az volt az elképzelés, hogy a szakok azonosak lesznek a képzési
programokkal, és a képzési programok közötti azonos részeket a modulok valósítják meg:
vagyis pl. egy modul lesz a tanárképzés, amit minden képzési program tantervébe be lehet
illeszteni. Ennek az előnye az lenne, hogy nem kellene képzési programot választani a
kurzusfelvételnél, hiszen mindenkinek csak egy lenne, a hátránya viszont az, hogy ha a
tárgysorrenden, a kötelezőségen vagy a mérföldköveken változtatni kellene a tanárképzésben,
akkor a változtatást az összes képzési programban végre kellene hajtani, hiszen ezek képzési
program-függő tulajdonságok. Mivel most a tanárképzés egyetlen külön képzési program, a
módosításokat csak egy helyen kell végrehajtani. A szak azonban mindezek miatt több
tantervből tevődik össze, az eredeti ETR-es szándéktól eltérően (ezért is nem látszik a
hallgatóknak az ETR felületén a szak-képzési program összerendelés, hiszen nem lehetett
tudni, hogy szükség lehet erre).
Vagyis dupla hierarchia jött létre: a szakok képzési programokból állnak, a képzési
programok meg modulokból (amik meg persze tantárgyakból és az azok alá sorolt
tárgyelemekből). A képzési programot és a modult az köti össze, hogy a képzési program
mérföldkövei alá besorolják a modul tantárgyait (vagy azok egy részét).
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A BTK-n már az ETR bevezetése előtt is volt kreditrendszer, voltak tantervek, modulok,
tantárgyak. És nálunk azt, amit most modulnak hívunk, programnak hívták (a még mindig
használt Tanrend programban képzési programnak). Ugyan igyekszünk átszokni a modulra,
de néhány programfelületen még megvannak a régi elnevezések, ahogy a tanrend.btk.pte.hu
oldalon is. De ami ott képzési programnak van kiírva, az valójában modul. A modul kódja 3
vagy 4 betűs (a hárombetűsök az ún. rövidkódúak, a négybetűsök meg a hosszúkódosok), és
ezt örökli a tantárgy (egy vagy két számjegyet téve hozzá), a tárgyelem (újabb egy vagy két
számjeggyel bővítve a kódot) és végül a kurzus, ami a tárgyelem-kódnál két számjeggyel
hosszabb. Így a kurzuskód nem kapcsolódik a képzési program kódjához, ami persze nehezíti
a kurzusfelvételt. De ha az ember egyszer összeírja, hogy az ő szakjához milyen képzési
programok tartoznak, azok milyen modulokból épülnek fel, és így milyen kurzuskódokat kell
keresni – onnantól pofonegyszerű az egész.
Jogos lehetne a kérdés, hogy ha a rövidkódos modulok 3 betűvel kezdődnek, akkor a
rövidkódos magyar szak (MAGANE fő-képzési programmal) törzsanyagát képező hajdani
MNY modul most miért MNY-, és a kurzusok kódjai miért jóval hosszabbak a megszokott 3
betűs modulokba tartozókénál. A magyarázatban semmi izgalmas nincsen: ezt a modult ugyan
1992 óta használja a BTK, de csak 2004-2005 során próbálta rögzíteni az ETR-ben: és akkor
nem sikerült! Ugyanis az ETR nem kari program, hanem össz-egyetemi, és a modulkódok is
egyetemi szinten egyediek, és az egyik karnak már volt ilyen kódú modulja. Ezért kellett a
modult átnevezni.
5, Mit tegyek, ha nem tudom, melyik kurzust kell felvennem, vagy nem találom a kurzust,
ami kellene a tantervi előrejutásomhoz?
(a) http://lingua.btk.pte.hu/segedanyag.asp: itt egy halom információt találsz. Vigyázz! A
kurzuslisták és a tantervek egy bizonyos állapotot tükröznek, ami azóta módosulhatott!
(b) http://coospace.tr.pte.hu (a hallgatóknak ETR-es felhasználói névvel és jelszóval kell
belépni) Kérdezhetsz, és elolvashatod mások kérdéseit és a rájuk adott válaszokat a
(Tantervek) MNYT: Tantervi tanácsadás, Nyelvtudományi Tanszék nevű színtéren. Akinek
nem jelenik meg ez a színtér automatikusan, az keressen rá a színtérkeresőben (a következő
karaktersorra keress: %tantervi tanácsadás. Fontos a % is! Ha előjött a színtér a találati
listában, jelentkezz rá. Előbb el kell fogadnom a jelentkezésedet, és utána tudsz hozzászólni a
fórumokhoz. Ne felejtsd el átállítani, hogy az összes színtérben keress!)
(c) tanszéki titkárság, D épület 222 szoba, 72/503600/4335, nagyagi@btk.pte.hu (Nagy
Ágnes) vagy gyorcsi@mgeri.hu (Hesz Györgyi), tanszéki ügyintézők és tanrendkészítők. Ők
tudnak egy-egy kurzusnak új kódot adni, vagy ők tudnak utánajárni annak is, hogy lehetségese egy teljesen új kurzus meghirdetése
(d) vanita@dexter.hu (Viszket Anita, tantervi tanácsadásért felelős oktató, vagyis a
Tanulmányi Osztály által kezelt határidőkről és egyéb szabályozásokról általában nem tudok!)
(e) Tanulmányi Osztály
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Egy kérésünk van csak: előbb tájékozódj, és azután kérdezz! Ugyanazt a kérdést nagyon
fárasztó ezerszer megválaszolni! De ha nem találsz választ, vagy ellentmondóak az
információk, inkább kérdezz, mint hogy rosszul járj!
Sok sikert a félévhez:
Viszket Anita
egyetemi adjunktus
PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék
Ui: az elsőévesek anyagai között van egy kurzusfelvételi tanácsadó is
(01_elsoeves_kurzfelv_tanacsado_rovid2.pdf ), ami az elsőévesek kötelező és választható kurzusai
mellett az órarend összeállításával és a kurzusfelvételi stratégiákkal kapcsolatban is tartalmaz
ötleteket. Ajánlom mindenkinek, aki még nem gyakorlott kurzus-felvevő!
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