A kérdés:
Elsõéves magyar szakos hallgatóként kérném segítségét. A mai napon természetesen
felvettem az általam szükségesnek vélt kurzusokat, azonban felmerült egy olyan kérdés, amire
a kurzusfelvétel elõtt nem is gondoltam. Nevezetesen, hogy a Szemiotika, illetve a Logika és
Nyelvészet kurzusok "kiváltják"-e egymást. Ugyanis ezek kódja ugyan az, vagyis olyan,
mintha csak különbözõ idõpontokat jelölnének a kódok, miközben két tárgyról van szó.
(Szemiotika MRNB010101, Logika és Nyelvészet MRNB 010102, és MRNB 010103) Tehát
a kódok alapján úgy ítéltem meg, hogy ebben az eseteben én választhatok, és a Szemiotika,
illetve a Logika és Nyelvészet egy tárgy két választási lehetõsége. Meglepve láttam ma
délelõtt, hogy diáktársaim jelentõs része mindkét tárgyat felvette. Tehát a kérdésem annyi
lenne, hogy fel kell-e vennem a már meglévõ Szemiotikám mellé Logika és Nyelvészetet?

A válasz:
Nagyon orulok, amikor ilyen levelet olvasok, marmint, amiben ennyire jo kerdes van felteve. A kerdese
arrol tanuskodik, hogy tokeletesen megertette a hasznalando tantervi strukturat. Igen, a kodok alapjan
a Szemiotika es a Logika alternativaknak latszik.
Csakhogy nem csak a kodok szamitanak, hanem az osszegyujtendo kreditszam is! Marpedig ebben a
targyelemben 2 kreditet kell gyujteni, es mind a Szemiotika, mind a Logika 1-1 kredites. Mivel egyiket
sem lehet ketszer felvenni, es mivel ezt a targyelemet ebben a felevben kellene elvegezni, ezert
kenytelen a hallgato (es ez egybeesik a tanszek szandekaival) mindegyiket teljesiteni.
Elvileg lehetne a 2 kreditet ugy is megszerezni, hogy valaki 2 Logika kurzust vesz fel (hiszen abbol
van 2 meghirdetve). A jelenlegi kurzusfelvetel erre nem vigyaz. De valojaban letezik olyan feltetel,
hogy az "ugyanolyan" temaju kurzusok kozul csak egyet lehet felvenni, amit, ha most nem is szur a
kurzusfelvetel, utolag nagy esellyel ki fogjak torolni a duplokacionak szamito kurzusfelveteleket.
Szoval:
- a tanterv es a kurzuskodok alapjan tett megallapitas helye, de
- a kreditszamok miatt, es tekintve a targyhoz tartozo kurzusvalasztekot megiscsak fel kell venni a
szemiotika melle az egyik logika kurzust is. Ha nem ebben a felevben, akkor a kovetkezoben.
Talan illik megmagyarazni, hogy ha kell a Logika es a Szemiotika is, miert nem tettuk oket kulon
targyelembe. Nos, ennek oktatasszervezesi okai vannak: mindketto kotelezo lenne minden
elsoevesnek, es mindkettore csak egy oktatonk van (neha felsobbeves hallgatok segitenek, mint most
a logika eseteben). Igy, hogy egy targyelemben vannak ezek a kurzusok, akkor, ha valamelyik oktato
valamiert nem lenne itt a felevben, akkor egy 2 oras Logikaval vagy 2 oras Szemiotikaval teljesitheto a
targy, vagy esetleg egy Logika I es utana a kovetkezo felevben egy Logika II-vel. Vagyis nagyobb a
szabadsaga a tanszeknek igy a kurzusmeghirdetesben ezeknel az (oktatohiany miatt) veszelyeztetett
targyaknal.

