A kérdés:
Magyar szakra vettek fel, és most épp próbálom összeállítani az órarendet, mert hála istennek előre össze lehet állítani hogy
aztán ugye kedden minden könnyen menjen. Csak lenne egy kis problémám.
Akárhogy is próbálom megcsinálni, nem jön ki a 30 kredit.
A Bölcsészettudományi alapozó képzésnél ( BOALANB1) 5 kurzust lehet felvenni. Ez 10 kredit.
Aztán a Magyar Nyelv és Irodalom Törzsképzésnél(MAGTANB1) megtaláltam a -Logika és szemiotika (MRNB0101) Régi magyarországi irodalom I. ( MRNB0601), -Szabadon választható irodalomtudományi szeminárium I. (MRNB1701) és
-Fonatika előadás és szeminárium (MRNB0201) és (MRNB0202) kurzusokat. Ez is 10 kredit.
Eddig minden megvan. A kérdésem az lenne, honnan tudom 'összeszedni' a maradék 10 kreditet?
A választható irodalom kurzusoknál pedig azt írták az elsőéves kurzusfelvétel tanácsadó c. dok.-ban hogy 1-et vagy 2-t kell
választani (MRNB17-esek). Akkor többet nem lehet?
A másik kérdésem pedig az lenne hogy az alapozó képzésnél akkor a meghirdetett 5 kurzuson túl mi vehető fel?
A válasz:
A 30 kredit gondolom, valamilyen tajekoztaton hangzott el, mint hasznos feleves kreditszam (tekintettel arra, hogy 180
kreditet kell 6 felev alatt teljesiteni). Nos, ez a kreditszam azert nem oszlik meg ilyen aranyosan.
A BOALANB1-bol csak azt az 5 kurzust (=10 kredit) lehet felvenni, tobbet nem (hacsak valaki nem akar majd kesobb
fizetni a pluszban teljesitett kreditekert). Ezzel ez a kepzes le is van tudva, tobbe nem kell belole kreditet felvenni.
A MAGTANB1 tanterv idotervet erdemes atbogaraszni (fent van a lingua-s oldalon). Abbol lathato, hogy az elso felevben
10 (+Boalanb1 10 kredite = 20), a masodikban 24 (az MRNB03-as tantargybol csak az egyik targyelemet kell teljesiteni), a
harmadikban 22, a negyedikben 14, az otodikben 16, a hatodikban szinten 16 kreditet kell teljesiteni (ez utobbibol 2 kredit
at fog kerulni a 4. felevhez). Es vannak meg az MRNB18 valaszthato targyak, amelyek nincsenek felevhez beosztva, de
osszesen valamikor 8 kreditet kell beloluk felvenni. Ez osszesen 110 kr + BOALAB1-bol 10 kr, vagyis 120 kredit.
Miert csokken a harnmadik felevtol a kreditszam, es hogy jon igy ki a 180 kredit?
A "Minden magyar szakosnak" levo folderben a linga-s oldalon van egy 01-gyel kezdodo fajl, abban le van az is irva, hogy
a masodik tanevtol (vagyis a 3. felevtol) mindenkinek el kell kezdenie egy 50 kredites specializaciot, illetve egy 10 kredites
kiegeszitest, ami vagy tanarszakos kurzusokat jelent, vagy valaszthato targyakat (attol fuggoen, hogy az illeto kesobb tanar
akar lenni vagy sem). Mindketto kulon-kulon kepzes, ezert a targyaik benne sincsenek a MAGTANB1 tantervben.
Vagyis az elso tanevben (2 felev alatt) teljesiteni kell 20+24=44 kreditet a 180-bol, es a tobbit (180-44=136) a maradek 4
felevben. Vagyis az utolso 4 felevben tobb, mint 30 kreditet kell majd teljesiteni felevenkent. Mondjuk 34-et, de ez nem
biztos, hogy ilyen szep egyeletesen oszlik majd meg, hiszen pl. az MRNB18-bol a 8 kreditet barmikor lehet teljesiteni
(kiveve az elso felevet).
Tehat a kreditszam nem csokken a harmadevtol, csak a MAGTANB1-ben, a csatolt kepzesekkel egyutt viszont nem. Es a
felevenkenti 30 kredit csak egy szep idea, a tanterv csupan kozelit efele, nem valositja meg rendesen. Es igen, az elso
felevben csak 20 kreditet lehet es kell felvenni. Nem art, ha a legelso felevben, amikor meg szokni kell az egyetemet, nincs
a hallgato agyonterhelve. Es (valljuk be) nehez is neki igazi szaktargyakat tanitani addig, amig nincs meg egy minimalis
alapozas.
Remelem, sikerult megnyugtatnom. Ugyan nem ismerem pontosan a TO jelenlegi szabalyozasat, de a TVSZ-t (Tanulmanyi
es vizsgaszabalyzat) atolvastam (megtalalhato a kari honlapon, javaslom a tanulmanyozasat!), es abban az van, hogy az elso
tanev vegere meg kell lennie min. 30, a masodik tanev vegere min. 60 teljesitett kreditnek (ennek hianyaban a hallgatot
kizarjak az kepzesbol). A tantervet kovetve ez megvalosithato lesz, tehat nem kell aggodni.

