Ezeket a kérdéseket tettem fel a Kar több munkatársának. Ha lesz válasz, külön fájlban
feltöltöm azt is. De figyeljétek az ETR-s és a BTK-s weblapokat, hirdetményeket is!
Kérdések a kurzusfelvétellel kapcsolatban
A PTE BTK webes Tanrend felületén táblázatban kiírásra kerültek a képzési
programfelelősök, így a magyar szakosok esetében az én nevem is. Ezért kb. két hete
folyamatosan kapom a leveleket a hallgatóktól, amiben különböző, elsősorban a
kurzusfelvétellel kapcsolatos kérdéseket tesznek fel nekem (hivatkozva a Tanrendben talált
kpr-felelős listára). Megpróbáltam utánajárni az adatoknak, hogy tudjak nekik válaszolni, de
nagyon sok ellentmondást találtam, és ezeket szeretném tisztázni.
1, Mettől meddig van kurzusfelvétel? (elsősorban a meddig a kérdés)
A kérdéseim a következők:
1. meddig tudnak a hallgatók kurzusra jelentkezni a weben (ezt óra-percre kellene
megadni, hiszen a programban is úgy kell beállítani!)
2. meddig tudnak leiratkozni a kurzusokról? (dátum és idő)
3. az oktatók hogyan tudnak a hallgatóknak segíteni (jelentkeztetni azokat, akiket, noha
létszám fölött, de beengednek, lejelentkeztetni azokat, akik nem teljesítették az
előfeltételeket stb.). Mettől meddig tudnak le/följelentkeztetni hallgatót az oktatók a
kurzusaikra?
4. a tanszéki adminisztrátorok tudnak-e ebben majd segíteni, és ha igen, mettől meddig
mit csinálhatnak?
5. ha lejárt a határidő, vagy az oktatónak / tanszéki adminisztrátornak valamelyik
folyamathoz nincs joga, kihez kell fordulni, és milyen módon, milyen feltételekkel
lehet ezt megtenni szept. 15 / szept. 29 előtt, illetve ezen dátumok után? Például kell-e,
lehet-e az oktatónak a hallgató indexébe olyan bejegyzést tenni, ami a kurzus
törlésével jár, és mi ennek a szövege (mert a nyáron volt egy olyan hirdetmény a btk-s
weboldalon, mi szerint a szövegtől is függhet, hogy elégtelent kap-e a hallgató
hivatalból vagy sem)?
6. az ETR-ben található fájlban nincsenek beosztva a jelenlegi elsőévesek (vagyis az ő
KPR-jeik). Ők mikor tudnak a kurzusokra jelentkezni? Vagyis számukra mikor
kezdődik a kurzusfelvétel?
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Megjegyzés [vap1]: Erre a
kérdésre azóta született válasz:
lásd a
00_KURZFELV_JO_ADATOK
.pdf fájlban, amit Bujdosó István,
a Rektori Hivatal ETRcsoportjának vezetője írt.

Ezeket a kérdéseket tettem fel a Kar több munkatársának. Ha lesz válasz, külön fájlban
feltöltöm azt is. De figyeljétek az ETR-s és a BTK-s weblapokat, hirdetményeket is!
Hogy ezek miért kérdésesek, kiderül az alábbiakból:
Az ETR https://www.tr.pte.hu/etr/login.asp oldaláról (még belépés előtt) letölthető egy Excelfájl a Hogy is van ez? rovatból (Kurzusfelvétel 2006 ősz).

Itt az olvasható, hogy a magyar szakosok (illetve még az alkalmazott nyelvészet vagy
hungarológia szakosok, kivéve a Bolognások!) 2006. szept. 5-én 10:00 órakor kezdhetik meg
a kurzusfelvételt. 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.
A fájlban az található, hogy szept. 15-én 12:00 órakor lezárul a kurzusfelvétel: ezután már
nem lehet az ETR-ben kurzusra jelentkezni.
Az elsőéveseknek kiosztott CD-n a következő szöveg van:
"Kurzusokkal kapcsolatos módosítási lehetőségek
Határidő: 2006. szeptember 29-ig
Résztvevők: Hallgatók
Visszavonulás a kurzus teljesítésétől
Amennyiben a hallgató órarendjében ütközések vannak, vagy bármilyen más
okból nem kívánja az etr-en keresztül már felvett kurzust teljesíteni,
szeptember 29-ig a kurzus teljesítésétől visszavonulhat az etr rendszerében.
A határidőt fontos betartani, mert a későbbiekben nincs mód a kurzus
teljesítésétől visszavonulni.
Utólagos kurzusfelvétel (főként nappali tagozatos hallgatók esetében)
A hallgató órarendjének alakulása, a felvett kurzusoktól történő
visszavonulás szükségessé teszi azt, hogy a hallgató az órafelvételi héten
kívül is vehessen fel kurzust. Az utólagos kurzusfelvételre is szeptember
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Megjegyzés [vap2]: Ennek a
fájlnak az adatait azóta
módosították, javították!

Ezeket a kérdéseket tettem fel a Kar több munkatársának. Ha lesz válasz, külön fájlban
feltöltöm azt is. De figyeljétek az ETR-s és a BTK-s weblapokat, hirdetményeket is!
29-ig van lehetőség. A határidőt fontos betartani, mert a későbbiekben nincs
mód további kurzusfelvételre.
A beiratkozásról (bejelentkezésről) és a kurzusfelvételről szóló részletes
tájékoztató a "Fontos segédanyagok" menüpontban megtalálható."
Ennek alapján úgy tűnik, hogy mégis lehet szept. 15. 12:00 óra és szept. 29. között kurzusra
jelentkezni a weben. Megérdeklődtem Bujdosó Istvántól, hogy mi az aktuális
programbeállítás: ő úgy tudta, hogy a webes kurzusfelvétel mindenhol lezárul szept. 15-én
12:00 órakor, és ennek megfelelően van az ETR is paraméterezve (jelenleg).
Nagyon fontos lenne, hogy mielőbb kiderüljenek a pontos időpontok, illetve az, hogy a
tanszék hogyan tudja támogatni, illetve hogyan kell, hogy támogassa a folyamatot!
2, Hogyan kell érteni azt, hogy 10%-kal lehet túlteljesíteni az előírt krediteket?
A kérdéseim a következők:
7. a pluszban teljesíthető kreditek számát hogyan számolja a Kar: kpr-enként vagy
globálisan, az adott szakon elvégzendő kreditek arányában (pl. egy kétszakos hosszú
kódos kb. 300 kreditet kell, hogy teljesítsen. Összesen teljesíthet ingyen 330 kreditet,
vagy minden kpr-ében teljesíthet plusz 10%-ot)?
8. mikor és hogyan kell fizetni a plusz kreditekért (pl. a diploma kiadása előtt? És addig
hol tudja monitorozni a hallgató, hogy éppen hol tart az elszámolásban?)
9. mennyibe kerül 1 plusz kredit?
10. hogyan függ mindez össze a PTE 10% elnevezésű képzéssel? Abba a képzésbe kell
felvenni a plusz krediteket? De akkor, ha valaki a szakos tantervében eggyel több
szabadon választhatót vesz fel, az már kifizetendő kredit? Vagy kérheti ennek az
átmozgatását a PTE 10%-ba?
11. mi számít az összeadott kreditek közé? csak a kurzussal teljesítettek (hiszen azok
foglalnak erőforrást) vagy a máshonnan beszámítások is? A nyilvántartásban meg
lehet ezeket különböztetni?
Ez most azért nagyon fontos, mert sok másodéves hosszú kódos hallgató kérdezi tőlem, hogy
hogyan válasszon szakirányt a magyar szakon belül. A probléma lényege az, hogy a magyar
szak nyelvészet orientáció esetén előírja egy szakirány elvégzését. Az irodalom-nyelvészet
kreditmegoszlások miatt egy-egy ilyen szakirány 18 kredites (illetve tartozik hozzá még 1-2
kreditnyi előkészítő szakasz, aminek nem ugyanaz a modulkódja, mint a szakirányos
kurzusoké). A hallgatók azt a tájékoztatást kapták valahonnan, hogy 40 kredit alatti egységről
nem kaphatnak diplomabejegyzést, vagyis sehol nem fog megjelenni a diplomájukban, hogy
ők ezt a szakirányt elvégezték. Erről jó lenne valamilyen hivatalos tájékoztatást kapnia a
tanszéknek is, ugyanis abban a szellemben készítettük a tanterveket, hogy a szakirányosodás
bekerül a hallgatók diplomájába, sőt a tanterv hivatalos annotációjában ez szerepel is (az
ETR-ben látható webes tantervből másoltam ki, ez 2002 óta így szerepel a jóváhagyott
tantervben):
„A nyelvészet orientációs hallgatóknak kötelező elvégezniük egy nyelvészeti szakirányt
(MK-2.2.4), amiről diplomabejegyzést kapnak.”
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Megjegyzés [vap3]: Erre a
kérdésre Bujdosó István 1-2 héten
belül ígérte a választ.

Ezeket a kérdéseket tettem fel a Kar több munkatársának. Ha lesz válasz, külön fájlban
feltöltöm azt is. De figyeljétek az ETR-s és a BTK-s weblapokat, hirdetményeket is!
Tehát:
12. kaphatnak-e a magyar szakos, nyelvészet orientációs hallgatók diplomabejegyzést a
szakon belül elvégzett 18-20 kreditnyi szakirányukról?
Ha nem, akkor van a szakirányoknak egy-egy 20 kredites folytatása, ami a magyar szak
tantervébe és a Nem szakterületi tantervbe is be van csatolva. Vagyis azt elvégezve már
biztosan kiadható a diplomabejegyzés. Csakhogy az a 20 kredit vajon már külön díjért megy
vagy sem?
Ha a hallgató egyszakos, akkor kötelező neki nem szakterületi kurzusokat hallgatnia, és oda
ez a 20 kredit belefér. De ha kétszakos, akkor nincs kötelező nem szakterületi kredite, így
nem világos, hova veheti fel a kurzusokat. Neki elvileg jár 30 kredit ingyen (pluszban), de ha
ez kpr-enként van számolva, akkor mégsem tudja a kétszakos hallgató a szakirányt ezzel a 20
kredittel „megkoronázni”, mivel nincs olyan kpr-e, ami önmagában 200 kredites lenne (arról
nem is beszélve, hogy ha lenne is, nem biztos, hogy elérhető lenne benne az összes
nyelvészeti szakirány).
Tehát azért fontosak a feltett kérdéseim, mert nem tudok mit válaszolni a másodéves, a
magyar szakos orientáció kiválasztása előtt álló hallgatóknak. Ebben a félévben már az
orientációjuknak (illetve nyelvészet orientáció esetén a szakirányuknak) megfelelő kurzusokat
kellene felvenniük, és nyilván a döntésben befolyásolja őket az is, hogy mivel jár a szakirány
elvégzése (diplomabejegyzés és plusz költség). És természetesen az is fontos lenne, hogy
nehogy (pusztán az információhiány miatt) olyan tantervbe vegye fel a kurzusokat a hallgató,
amiért fizetnie kell, míg más tantervbe felvéve ezeket nem kellene (majd 3-4 év múlva a
diplomaszerzése előtt), és ha át akarja íratni oda, akkor meg különeljárási díjba kerül ez a
kérvény...
Mivel nem tudom pontosan, hogy a felsorolt kérdéseimet (12 db) kinek kellene feltennem,
ezért elküldöm az általam ismert olyan emailcímekre, ahonnan esetleg választ remélhetek.
Előre is köszönöm a segítséget!
Viszket Anita
Pécs, 2006. aug. 31.
Ui.: a http://lingua.btk.pte.hu/segedanyag.asp linken megtalálható néhány dokumentum, amit
a hallgatóinknak készítettem, a sok kérdésükre egységesen összefoglalva a választ, és eközben
jöttem rá, hogy valójában én sem tudom a jó adatokat. Mivel szeretnék megfelelni a KPRfelelősként rám ruházott feladatnak, ezért, mielőtt a linket a hallgatók felé publikálnám,
szeretném megszerezni a szükséges információkat.
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Ezeket a kérdéseket tettem fel a Kar több munkatársának. Ha lesz válasz, külön fájlban
feltöltöm azt is. De figyeljétek az ETR-s és a BTK-s weblapokat, hirdetményeket is!
A 13. sorszámmal lenne még egy kérdésem, amit valószínűleg kellene valahonnan tudnom, de
sajnos mégsem tudom. Azért csak így a végére biggysztem, mert nem annyira sürgős, mint a
többi 12.
13. Ha vannak módosítási kéréseink a tantervekkel kapcsolatban (hosszú kódosok:
tantervi hibák javítása, illetve olyan módosítások, amelyeket az évek gyakorlata
indokol; bolognások: tantervi hibák), akkor azt hova, milyen formában kell benyújtani,
és milyen határidővel várhatóak a döntések és a végrehajtások. Nagyon fontos lenne,
hogy a következő (februári) kurzusfelvétel előtt ezek a módosítások megtörténjenek,
mert egy gépi előfeltétel-ellenőrzés esetén komoly gondot okozhatnak a tantervi hibák
vagy hiányosságok. A módosítások a korábbi kurzusok kreditszámának módosításait
is jelenthetik, illetve a hozzájuk tartozó teljesítésekét, ami a Bujdosó Istvántól kapott
szakvélemény szerint nem okoz problémát. A változtatások járhatnak olyan
következményekkel, hogy a hallgatók által teljesített kreditszám változik (a kurzusok
krediteinek javítása miatt – feltételezem, ez más tanszékeket is érinthet), és
természetesen nem lenne jogos az emiatt létrejövő kredittöbbletért plusz pénzt
fizettetni a hallgatókkal, de az ETR-központ tájékoztatása szerint ez a szám
nyilvántartható, és a különdíjak számolásában figyelembe vehető.

5

