Kedves Zita, Peti és István!
Van három kurzusunk, aminek elszúrtuk a kurzuskódját, és így nagy valószínűséggel rossz
tárgyelemhez lettek hozzárendelve. A kurzusfelvételnél ez megtévesztheti a hallgatókat. A
már jelentkező hallgatók ide tartozó kurzusfelvételét (CIKLKURZ_ID, a csak ezen a kódon
lévő hallgatókat, mert a többi kód jó) legjobb lenne letörölni, és küldeni nekik egy üzenetet,
hogy:
„Központilag törölt kurzusfelvétel! Kurzuskód: ........... Indoklás: A kurzusmeghirdetésnél
megadott kurzuskód a kurzust az MNYN1201 Bevezetés a magyar nyelvészetbe előadás
(köznapi címén: Mondattan I. előadás, felvétel javasolt szemesztere: tavasszal, első év
második szemeszterében) tárgyelembe sorolta, tévesen. A kurzus valójában ide tartozik:
MNYN1102 Nyelvészeti proszeminárium (köznapi címén: Magyar nyelvészeti bevezetés,
felvétel javasolt szemesztere: ősszel, az első év első szemeszterében). Most javítottuk a
kurzuskódokat, és töröltük a hallgatói jelentkezéseket, amelyeket esetleg a félreértés
generálhatott. Amennyiben mégis szeretné felvenni a kurzust, jelentkezzen rá vissza! Az
adminisztrációs hibáért elnézését kéri a Nyelvtudományi Tanszék.”
És persze valóban vissza kellene tudni jelentkezniük! (Szemben azzal, amikor egy oktató
vagy a tanszéki admin jelentkezteti le őket a kurzusról.)
Tehát a felsorolt három kurzus kódját szeretnénk javíttatni (mind a
http://tanrendsql.btk.pte.hu, mind a www.tr.pte.hu oldalakon!), valamint az ETR-ben ezzel
együtt kérjük, hogy a kurzus tárgyelem-kapcsolata is megfelelő legyen.
Kurzuskód-változások:
MNYN120104 ->MNYN110204
MNYN120105 ->MNYN110205
MNYN120106 ->MNYN110206
Tárgyelem változások: mindegyik kurzusnál az MNYN1201 kód tárgyelem helyett az
MNYN1102 kódú kellene.
A segítségeteket előre is nagyon köszönjük!
Nagy Ágnes (nagyagi@btk.pte.hu)
PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék (persze gondolhatjátok, hogy ezt a levelet valójában
Viszket Anita írta…)
2007. szept. 4.

Az érintett kurzusok részletesebben:
www.tr.pte.hu oldalon:
455423, 455424, 455427
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http://tanrendsql.btk.pte.hu oldalon:
MNYN120104 Magyar nyelvészeti bevezetés (Össz. max.:25-fő)
kreditált kurzus Eredeti kód: MNY-011005
Egyéb kódok: BONB030404
[SZ] 2/1 Viszket Anita
TF: GY: referátumok FF: Az előadással együtt vehető fel!
M: Az első órára érdemes eljönni, mert a meg nem jelenők helyére lehet jelentkezni.
KMk: KMtt: TSZ: MNYT ETSZ:MNYT
ÓH: Szerda 14:00 (90 perc) -D540
MNYN120105 Magyar nyelvészeti bevezetés (Össz. max.:20-fő)
kreditált kurzus Eredeti kód: MNY-011006
Egyéb kódok: BONB030405
[SZ] 2/1 Terts István
TF: GY: referátumok FF: Az előadással együtt vehető fel!
KMk: 2004-2005/1 KMtt: TSZ: MNYT ETSZ:MNYT
ÓH: Csütörtök 09:30 (90 perc) -D223
MNYN120106 Magyar nyelvészeti bevezetés (Össz. max.:25-fő)
kreditált kurzus Eredeti kód: MNY-011007
Egyéb kódok: BONB030406
[SZ] 2/1 Dóla Mónika
TF: GY: referátumok FF: Az előadással együtt vehető fel!
KMk: KMtt: TSZ: MNYT ETSZ:MNYT
ÓH: Hétfo 12:00 (90 perc) -D223

