Kérdés:
(...) lenne egy merőben gyakarlati problémám, amire eddig még nem találtam
megoldást. Az egyik kötelező és fontos előadásomat rossz kóddal vettem fel
(IREN16osként kellett volna és én IREN19ként vettem fel). A tanrend szerint ez
ugyanaz az óra, de biztos a másikkal kell majd nekem. A tanárnőnek (...) is
jeleztem, de nem írt még. Le is adhatnám az órát, de előfordult már, h nem
tudták utánna felvenni azt, így pedig -elvileg-fenn vagyok...
most nem tudom mennyire aggasszam magam. Lehet, h 1. órán jelzem és nem lessz
gond?
Válasz:
Jo, hogy eszrevette a hibat, es az aggodalom is teljesen jogos: valoban
lehetseges, hogy ha lejelentkezik, nem tud visszajelentkezni (pl. az a
kurzuskod mar betelt, hiszen a kurzuskodok letszamhatara lehet eltero a
kurzusetol (persze csak kisebb lehet nala), vagy eppen a le es feljelentkezese
kozott jelentkezik valaki, vagy az oktato mar felvett a letszamhatar folott
valakit a kurzusra, igy a kurzus letszama a lejelentkezese utan is
letszamhataron vagy afolott lesz, akkor pedig a hallgato mar nem tud
jelentkezni...)
Mi lehet a megoldas? A legegyszerubb az lenne, ha az oktato vagy a tanszeki
adminisztrator intezne ezt On helyett, ugy, hogy On ott all mellette, diktalja
az adatokat. O biztosan fel fogja tudni jelentkeztetni Ont a masik kodon, a
letszamhatartol fuggetlenul. Mivel az oktatonak valojaban mindegy, hogy On
melyik kurzuskodon veszi fel a kurzust, ez elvileg nem utkozhetne akadalyba.
Ha az oktato vagy a tanszeki adminisztratot nem erheto el, ugyanez kerheto a
Tanulmanyi osztalyon is (legalabbis en ugy velem).
Az igazi megoldas az lenne, ha lenne atjelentkezesi lehetoseg az ETR-ben. Az
uj (kb. egy even belul bevezetendo verzioban) lesz is, de sajnos most nem
tudok rola.
A feljelentkezesi hatarido Onnek is, es a tanszeki dolgozoknak is szept. 15.,
vagyis a cseret mindenkeppen az elott kellene vegrehajtani. De egyetertek
azzal, hogy nem akar csak ugy, vaktaban lejelentkezni a kurzusrol: ne is
tegye. Mindenkeppen kerjen oktatoi / tanszeki / TO-s segitseget!
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