Kedves Hallgatók!
Az itt leírtak nem csak a magyar szakosokra, hanem minden hallgatóra vonatkoznak!
A mai (szept. 5.) kurzusfelvételek egyik tanulsága, hogy vannak hallgatók, akik még mindig nem tudják, mi
a különbség a kurzus és a kurzuskód között. És ezért aztán egy-egy kurzust több különböző kódon is
felvesznek, ezáltal kétszer vagy többször szerepelnek a kurzus hallgatói listájában, ennyi helyet foglalnak el
a maximális létszámból, miközben mások nem férnek be a nekik szükséges szemináriumokra. Holott ezek a
halmozó hallgatók is csak egy széken tudnak ülni egyszerre...
Az ETR-központnak ma jeleztük a problémát, a többszörös kurzusfelvételeket megszüntették (azt a kódot
hagyva meg, amire legelőször jelentkezett a hallgató), és mielőbb beépítik ennek az ellenőrzését. Mindenkit
kérek arra, hogy ne próbálgassák oda nem figyeléssel vagy éppen szándékos károkozással a kurzusfelvételen
dolgozók türelmét: a túl sok hasonló szabálytalanságot elkövető hallgató összes kurzusfelvétele
érvényteleníthető!
Azok számára, akik nem szándékosan próbálták a többieket hátrányos helyzetbe hozni, írok egy ismertetőt,
hogy honnan lehet megtudni, milyen kódokat NEM szabad egyszerre felvenni.
Az információ (vagy legalábbis annak
http://tanrend.btk.pte.hu) oldalon található.
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NEM VEHETŐ FEL az egy kurzusnál szereplő kódok közül KETTŐ! Úgy sem, hogy ha különböző
képzésnél veszi fel a hallgató! Akkor sem, ha az ETR megengedi! (Az ilyen kurzusfelvételek utólag törölve
lesznek akkor is, ha most megengedi a jelentkezést a program.)
Nézzünk egy példát: a következő kurzusleírásban 3 kurzuskód szerepel (MNYN1201041, MNY-011055,
BONB030404). Ezek közül minden hallgató max. EGYET vehet fel. Különböző képzésekbe sem lehet
felvenni ennek a kurzusnak két kódját!
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

Ezek a kódok mind ugyanannak a kurzusnak a kurzuskódjai. Egy kurzus = az, ami az órarendben van, amin a
hallgató bent ül általában hetente egyszer stb. Egy kurzuson nem lehet kétszeresen bent ülni, egy vizsgával
két jegyet szerezni, egy teljesítést kétszer igazoltatni aláírással. Ha előbb nem, az indexben való aláíráskor ez
a hiba (vagy csalási szándék) ki fog derülni (amikor ugyanazt az oktatót kell megkétrni, ugyanazon órájának
két sorban történő aláírására), és következményei lesznek (legvalószínűbb módon hivatalis elégtelen a
töbszörözött kurzuskódokra).
Senki ne hallgasson azokra a felsőbbévesekre, akik azt állítják, hogy igenis fel lehet venni egy kurzust több
kódon is! Esetleg fel lehet, de nem szabad! És mióta elektronikus kurzusfelvétel van, ezt ellenőrizni is
tudjuk. Ráadásul az új ETR-verzióra való átálláskor visszamenőleg az összes ilyet meg is kell szüntetni, mert
az új ETR annyira nem engedi egy kurzus többszörös felvételét, hogy még a tárolása is lehetetlen2.

1

Nem tartozik a témához, de itt is megjegyzem, hogy ez a kurzuskód hibás. Helyesen: MNYN110204. Lehet, hogy az
ETR-ben már a jó kódja jelenik meg, és előbb-utóbb a Tanrendben is javítják.
2
Mg egy terminológiai megjegyzés ehhez a problémakörhöz: a jelenlegi ETR-ben a kurzust, vagyis órarendi órát
szervezőnek hívják, vagyis, ha az van kiírva, hogy a „szervező ... betelt!”, az azt jelenti, hogy a kurzus betelt. A
kurzuskódot hívja a jelenleg használt ETR kurzusnak vagy néha tárgynak. Az új, kb. egy éven belül bevezetendő ETRverzió a kurzust kurzusnak, a kurzuskódot kurzuskódnak nevezi.

Van még egy feltétel a kurzusok válogatásánál: nem lehet ugyanazt a témát kétszer felvenni. Vagyis NEM
jelentkezhet a hallgató KÉT Magyar nyelvészeti bevezetés vagy Mondattan II. stb szemináriumra. A
kötelező szemináriumokból EGYET kell választani3.
Honnan lehet tudni, hogy két szeminárium ugyanahhoz a témához tartozik-e? Ha levágjuk kurzuskódok
utolsó két számjegyét, a maradék kód a tárgyelemkód. Ha a tárgyelemkódja és a címe4 is azonos két
kurzusnak, akkor azok azonos témájú (az ETR-ben úgy mondjuk, hogy azonos mintájú5) kurzusok.
Nézzünk újra egy példát, és meglátjuk, hogy a definícióm (azonos tárgyelemkód + azonos cím = azonos
minta (vagy téma)) kicsit leegyszerűsített:
MNYN130110 Logika és nyelvészet (Össz. max.:40 fő)
kreditált kurzus Eredeti kód: ANY1210
Egyéb kódok: MRNB010102
[SZ] 1/1 Kleiber Judit
A kurzus folyamán a nyelvtudománnyal foglalkozók számára nélkülözhetetlen logikai eszköztárat sajátíthatják el a
hallgatók. Ezen kívül betekintünk a típusos logika alapjaiba is. A kurzus nem pusztán a szintaxissal és szemantikával
behatóbban foglalkozni kívánó hallgatóknak kínál biztos alapokat további tanulmányaikhoz, hanem más
érdeklodésueknek is hasznos lehet.
TF: GY: ZH FF:
KMk: KMtt: TSZ: MNYT ETSZ:MNYT
ÓH: Szerda 16:00 (45 perc) -D540

Ennél a kurzusnál 3 kurzuskód van feltüntetve: ANY1210, MNYN130110, MRNB010102. Vagyis a három
kód közül csak az egyiket veheti fel a hallgató (összeadva az összes képzését!).
Van egy másik Logika és nyelvészet kurzus is a Tanrendben:
MNYN130111 Logika és nyelvészet (Össz. max.:40-fő)
kreditált kurzus Eredeti kód: ANY1211
Egyéb kódok: MRNB010103
[SZ] 1/1 Imre Mihály
TF: GY: ZH FF:
KMk: KMtt: TSZ: MNYT ETSZ:MNYT
ÓH: Szerda 17:00 (45 perc) -D540

Rendben, mondhatja a hallgató, nem vehetem fel az MRNB010103 és az MRNB010102 kódokat IS (vagyis
mindkettőt), hiszen azonos a tárgyelemkódjuk és azonos a címük is, vagyis azonos témájúak, ETR-es
nyelven azonos a mintaegységük. Nem vehetem fel az ANY1211-es és az MRNB010103-ast IS (vagyis
mindkettőt), mert ez ugyanannak a kurzusnak a két kódja. De vajon felvehetem-e az ANY1211-t az egyik, és
az MRNB010102-t a másik képzésembe (vagy akár ugyanabba, ha ez lehetséges tantervileg)? Hiszen
ezeknél nem azonos a tárgyelemkód, és nem ugyanannak a kurzusnak a két kódjáról van szó.
Mégsem szabad őket felvenni (mármint mindkettőt). Hiszen ha belegondolunk, mindannyian tudjuk, hogy ez
ugyanaz a mintaegység, igaz? Az ANY1211 ugyanaz a téma, mint az ANY1210, hiszen azonos a
tárgyelemkód, azonos a cím. Az ANY1211 ugyanaz a kurzus, mint az MRNB010103, ezért aztán nyilván a
témájuk is azonos (hiszen egyetlen órarendi óráról van szó). Ugyanez ez az érvelés fennáll az ANY1210 és
MRNB010102 kapcsolatára.
3

Miért is nem? Azért, mert mind az állami finanszírozás, mind a képzésért befizetett önköltség EGY ilyen kurzus
felvételét finanszírozza, többet nem. Annyi szemináriumot biztosítunk, hogy minden hallgatónak jusson egy. De több
nem fér bele a keretbe. Aki többre jelentkezik, más elöl foglalja el a helyet, ráadásul úgy, hogy nem fizette ki. Vagy
lehet, hogy arról van szó, hogy ez a hallgató csak ideiglenesen akarja a helyet elfoglalni, esze ágában sincs két
szemináriumra járni, csak vár, hogy kiderüljön, melyik lesz számára kedvezőbb, aztán majd leadja, ami nem kell? Hogy
más akkor már nem tudja felvenni a kötelező órát? Az őt nem érdekli...? Senki sem akar magáról ilyen képet kialakítani,
ugye?
4
Elvileg mondhatnánk azt is, hogy azonos az annotáció is, vagyis a dőlt betűvel írt rövid leírás, de ez nem mindig
jelenik meg a kreditált kurzusoknál: a meghirdetés (most nem részletezendő) módjától függ, hogy megjelenik-e, ezért a
webes felületen keresztül nézve ez nem megbízható információ.
5
Az ETR-ben a kurzusok mögött mindig ott van a kurzusminta (vagy más néven mintaegység), amikből a kurzusokat
létrehozzák. Az azonos szemináriumok mintája is azonos. A tanrendben [már említettem egy korábbi dokumentumban,
hogy az ETR-ben és a Tanrendben külön-külön tároljuk a kurzusokat!] ikreknek hívjuk ezeket, vagyis ikresített
kurzusoknak.

Nézzük át mit is jelent mindez az ANY1211 és MRNB010102 együttes felvehetőségére:
ANY1211=ANY1210 (azonos tárgyelemkód, azonos cím -> azonos minta)
ANY1211=MRNB010103 (ugyanaz a kurzus -> azonos minta)
ANY1210=MRNB010102 (ugyanaz a kurzus -> azonos minta)
------------------------------------------------ANY1211 = MRNB010102 (a fenti mintaazonosságok miatt ez is azonos minta, noha nem egyezik meg a
tárgyelemkódjuk).
A korábbi tantervi megjelenítés segített a mintaazonosságok felderítésében (lobbizni fogok, hogy újra
megjelenítsük ezeket az infókat). Ott ugyanis, ha valaki egy kurzus eredeti kódjára klikkelt, az eredeti
kódoknál ki voltak írva az azonosságok, és így (az eredeti kódjaikon keresztül) két kreditált kurzus
azonosságát is fel lehetett deríteni (lásd az ’Azonos:’ kezdetű sort).
Régebbi tantervi megjelenítés:
MNYN110205 Magyar nyelvészeti bevezetés
kreditált kurzus Eredeti kód: MNY1105
[SZ] 2/1 Viszket Anita
TF: GY: referátumok, dolgozat FF: Az eloadással együtt veheto fel!
KMk: Nincs! KMtt: Nincs! TSZ: MNYT ETSZ: MNYT
TSZ: MNYT ÓH: -H 10:00-11:30 D555
MNY1105 Magyar nyelvészeti bevezetés
Kreditált kód: MNYN110205
Azonos: MNY1101; MNY1102, MNY1103, MNY1104, MNY1106, MNY1107, MNY1108
[SZ] 2/1 Viszket Anita
A kurzus az azonos címu eloadás kíséro szemináriuma.
TF: GY: referátumok, dolgozat FF: Az eloadással együtt veheto fel!
KMk: Nincs! KMtt: Nincs!
TSZ: MNYT ÓH: -H 10:00-11:30 D555

Javaslatom minden hallgatónak:
Mindenki sürgősen nézze át az általa felvett kurzusok listáját (egyesítve a különböző képzéseinek a
kurzuslistáját), és ha azonos címűeket lát, akkor ellenőrizze a kurzuskódokon keresztül, hogy nem azonos
kurzusról, illetve nem azonos mintáról van-e szó. Ha igen, az egyik kódról (kurzusról) mielőbb jelentkezzen
le! Az ETR-központ az ilyen többszörös jelentkeztetéseket előbb-utóbb mindenképpen megszüntetheti, de a
hallgatónak is jobb, ha maga dönt (minden szempontot megfontolva), hogy melyik kurzuskódon akarja a
kurzust elvégezni, illetve melyik szemináriumi csoportba akar járni. És minél előbb jelentkezel le, annál
előbb tud valaki, akinek nem jutott hely, feljelentkezni. Ne felejtsétek el: szept. 15. 16:00 óra a jelenkezési
határidő!
További jó munkát a kurzusfelvételben:
Viszket Anita
2006. szept. 5.

