Kedves Hallgatók!
Ahogy már korábban felhívtam rá a figyelmet, az oktatók és a tanszéki
adminisztrátorok (sőt, a tanulmányi osztály előadói) nem látják azt, hogy egy
adott hallgató pontosan mit lát a kurzuslistából vagy egy adott kurzusból az
ETR-ben a kurzus (pontosabban tárgy-) felvételi felületen.
Ma lehetőségem nyílt hallgatói szemmel ránézni erre a listára, és meglepődtem,
hogy sajnos milyen kevés információ jelenik meg a kurzushoz rögzített adatok
közül. Hiányoznak az órarendi adatok, a Megjegyzés, a Felvétel feltétele, a
Teljesítés feltétele, nehezen olvasható az annotáció stb.
Ezért ezzel a dokumentummal is szeretném felhívni arra a figyelmet (amit lehet,
hogy mindenki tud, de hátha mégsem), hogy az órarend összeállítását a
http://tanrendsql.btk.pte.hu oldalon kell elkezdeni. Ott összeválogathatóak a
releváns kurzusok, amit aztán fájlban vagy nyomtatva mindenki magánál tarthat,
amikor elkezdi az ETR-ben a kurzusfelvételét. Ezen az oldalon NEM lehet
kurzust felvenni (hiába van ott a „kosárba” feliratú link)!
A kurzusokat az ETR-ben lehet felvenni. Érdemes most a hétvégén gyakorolni
egy kicsit a kurzusfelvételt (az ETR-ben, a http://www.tr.pte.hu oldalon, a
Tanulmányok / Tárgyjelentekzés menüpontban). Minden pontosan úgy
működik, ahogy majd az „élesben” fog, csak éppen tét nélkül lehet próbálkozni:
ezeket az adatokat hétfő reggel törölni fogják.
A következő oldalakon egy kurzuson keresztül megmutatom, hogy mi a
különbség a tanrend és a tárgyfelvétel között. Akinek mindez triviális, már nem
is érdemes továbbolvasnia. Elnézést, hogy erre egy saját kurzusomat használom,
ez itt nem a reklám helye.
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A képzési program
kiválasztása (sajnos, kód
nélkül).
http://www.tr.pte.hu

Vannak
programok, ahol
lapozni kell
ahhoz, hogy
minden kurzus
előjöjjön.

kurzuskód: ez
kerül majd az
indexbe. Ez a
kurzus azonosítója,
vagyis ezzel tudod
összekapcsolni a
tanrend-oldalon
talált kurzusokat és
az ETR-beli
kurzusokat.

itt a kódjával
említődik a
képzési program,
vagyis valójában
mindkét adat
megvan!
Érdemes
feljegyezni, hogy
milyen képzéseid
vannak (kód, név).

létszámhatár:
nagyon fontos!

kurzuscím: ezt is jegyezd fel,
mert az indexbe be kell majd
írni, meg a tanárnak is ezt kell
mondani (nem tudja a kódjait
fejből), valamint erre klikkelve
lehet részletesebb adatokat
megtudni a kurzusról.

az időpontot a
tanrend-oldalon
megtalálod

a kreditet is
be kell
jegyezni az
indexbe

Ez sajnos eléggé félrevezető
információ! Ide az íródik ki,
hogy a tárgyelem, amiben a
kurzus van, kötelező-e. De ha a
tárgyelem tantárgya a képzési
programban választható, akkor
a tárgyelem sem kötelező
számodra, és ez itt nem látszik.

A kurzus címére klikkelve ezek az adatok
jelennek meg. Sajnos, semmivel nem
látsz többet, mint az előbb, ráadásul az
óraszám hibás is: 0 van a rendes óraszám
helyett (a helyes adat a tanrend-oldalon
látható!)

Az órarendi kód a kurzus ún. eredeti
kódja (ez a szöveg néhol szerepel a
tanrendben a kurzus mellett. Ahol nem
szerepel, ott a kurzuskód egybeesik az
órarendi kóddal, ahogy ennél a kurzusnál
is).
Ezen a kódon lesz kiírva a krzus a termek
mellett elhelyezett órarendtáblázatokban. Semmiképpen NE ezt írd
az indexedbe, hanem a „Kurzus kód”-ot!
Feljegyezni persze nem árt, pl. a teremórarendek olvasásához.

A kurzus címére klikkelve, és azután az annotáció fület
választva ezek az adatok jelennek meg. Ahhoz, hogy a teljes
annotációt el tudd olvasni, az oldal alján lévő görgetővel
kell jobbra haladni.
FONTOS: a legfrissebb adatok a tanrend-oldalon vannak!
Ha eltérést látsz a két adat között (vagyis ha más az
ugyanolyan kódú kurzus címe, kreditszáma, annotációja
vagy oktatója az ETR-ben, mint a tanrend-oldalon, keresd a
tanszéket!
Magyar szakosok esetében: D222, nagyagi@btk.pte.hu ,
72/503600/4335.
Ha eltérést találsz az adatokban, segítesz azzal, ha ezt minél
előbb jelzed! NE jelezd, ha az órszám nem stimmel: ezt
tudjuk. A következő esetek jelzésre méltóak:
- van olyan kódú kurzus a Tanrendben, ami az ETR-ben
nincs (és kellene hogy legyen a modulkód alapján a te
képzési programodban, a többi hasonló modulkódú kurzus
ott van)
- van olyan kódú kurzus az ETR-ben, ami nincsen a
tanrendben (és ezért nem tudod megnézni az órarendi stb.
adatait, mert azok az ETR-ben nem látszanak).
- azonos kurzuskód van az ETR-ben és a tanrendben, DE
eltér
-- a címük (a triviális gépelési hiba-javításoktól tekints el!)
-- a kreditszámuk (ez a legfontosabb!!!)
-- az oktatójuk (az ETR-ben az oktatók csak a
vezetéknevükkel jelennek meg a kurzusok mellett,
helytakarékossági okokból)
-- jelentősen különbözik az annotáció a két helyen.
Más eltérés miatt nem érdemes megkeresned a tanszéket!
Ezek miatt viszont nagyon is ajánlott!

http://tanrend.btk.pte.hu (ugyan itt a tavalyi Lectori salutem olvasható, de a kurzusok ideiek) vagy http://tanrendsql.btk.pte.hu

Ahogy már egy másik dokumentumban
leírtam, ezen az oldalon NEM ugyanazt
étrjük Képzési program alatt, mint az ETRben. Helyesen az lenne kiírva, hogy
Modulok.
Az ETR-ben megtalálható Tanterveknél
kiválasztva a te képzési programodat,
abban megtalálod, hogy ahhoz milyen
modulok tartoznak. (a felsorolt tantárgyak
kódjából veszed az elején lévő betűket: ez
3 vagy 4 betű lehet).
Itt először ki kell választanod a
modultípusodat: a 2002 előtt felvételizettek
a rövid kódos-ok, a 2002-2005 között
felvételizettek a hosszú kódosok, és a
2006-ban felvételizettek a BA tantervesek..
Klikkelj a megfelelő linkre. Én most a
rövidkódosra klikkeltem.
A modultípusra klikkelve megjelenik a modullista. Sok tanterv több
modulból áll, tehát ezt majd többször végig kell csinálnod. És szinte
mindenkinek több képzési programja van, azok pedig biztos különböző
modulokból állnak, tehát nem nagyon lehet olyan hallgató, akinek csak
egy modul kurzuslistáját kell végignéznie! Klikkelj a modul kódjára!
Én most az ANY-t választottam.

erre klikkelve tudod előhívni a
kosaradba összegyűjtött
kurzusokat

Ha érdekel valamelyik kurzus, klikkelj ide,
és akkor nem kell újra kikeresgetned,
hanem félre lesz téve egy kosárban. Ez
nem függ össze a kurzusfelvétellel! Csak a
böngészést segíti.

Ne tévesszen meg, ami ide van írva: a modul
leggyakoribb felhasználói a magyar szakosok, de más
képzési programokba is be van kapcsolva ez a modul. A
modulelnevezések sok esetben egy régebbi szemléletet
őriznek, több évesek, a lényeg a modulkódban van.

Itt felsorolódnak az ANY-nyel kezdődő kódú
kurzusok (az ANYN-nel kezdődőek nem, mert
az egy másik modul!).
Ezen az oldalon minden adat megjelenik a
kurzusról, amit a tanszéken rögzítettünk.
1, Látható az óraszám (az oktató neve előtt van
két szám egy /-rel elválasztva. Az első az
óraszám, a második a kurzus kreditszáma).
2, Fel vannak sorolva a kurzus kódjai: vagyis a
kurzust ezen a sok kódon mind fel lehet venni.
Persze egy hallgató tantervébe lehet, hogy csak
az egyik illeszkedik.
3, Szépen olvasható az annotáció (dőlt betűs
szöveg). Nem kötelező kurzusoknál ez nagyon
fontos! Olvasd el figyelmesen! Mivel a többi
mezőbe csak nagyon kevés karakter fér, lehet,
hogy itt közölnek a kurzus felvételére
vonatkozó szabályokat.
4, Különösen fontos az FF: (felvétel feltétele)
és a M: (megjegyzés). Ezekben olyan
információk lehetnek, amelyek pl. tiltják neked
a kurzus felvételét.
5, A KMk: és KMtt: a kurzus, illetve a tantárgy
következő meghirdetését jelentik. nem mindig
töltik ki gondosan, de ha igen, gfontos lehet.
Pl. ezt a kurzust a 2006-2007-es tanévben már
nem tudod felvenni, sőt a tantárgyban sem
hirdetnek meg másikat.
6, Az ÓH: az órarendi hely és idő. Nyilván
nagyon lényeges a válogatásban.

Az előző képen látható „Az én kosaram” feliratra
klikkelve jön elő ez az oldal.
Trükkös egy kicsit ez a kosár: engem is megtréfált.
Mielőtt egy halom kurzust összegyűjtenél, próbáld
ki eggyel-kettővel. A lényege az, hogy ha egyszer
beledobtál egy kurzust, akkor ez az ablak nyitva
van, csak esetleg másik ablak eltakarja. ha egy
második kurzusra klikkelsz, úgy tűnik, mintha
nem történne semmi, pedig igen. Ezért esetleg
(biztos, ami biztos) újra és újra ráklikkelsz a
kurzus kódjára: az pedig annyiszor lesz a
kosaradban, ahányszor klikkeltél!
Kis gyakorlással rá lehet jönni a mikéntjére, és
azután már nagyon hasznos: nem kell újra és újra
végignyálaznod az összes modulodat, hanem csak
kidobálod a kosárból, ami mégse kell.
Érdemes olyanokat is bent hagyni, ami csak
„tartalék”.
A kosár nem lesz meg, ha becsukod az egész
tanrendes oldalt, aztán eygszer máskor még
egyszer visszajössz az oldalra! Hiszen nem is
használtál semmi azonosítót, igaz? Tehát a kosár
bezárása előtt feltétlenül másold ki a tartalmát
(jobb gomb, Az összes kijelölése, Jobb gomb,
Másolás, és mondjuk egy üres és megnyitott word
fájlon Jobb gomb, beillesztés). A wordben aztán
tudod szerkeszteni a listát, színezni, ami tutira kell,
máshogy színezni, ami kevésbé, stb.
Ne felejtsd el, hogy a jelöléseid a nyomtatott
verzióban is látszódjanak: abban, amivel a
kurzusfelvétel kezdetén érdemes a géphez ülni.
Sok sikert!

