Kérdés:
Egy kérdésem lenne hozzád, amelyre senki nem tud válaszolni
- különböző megoldásokat kaptam-, s úgy tudom, te jobban értesz a tanrendhez,
mint bárki más.
Azt hallottam, hogy mivel magyar szakos vagyok, nem vehetek fel olyan Nem
szakterületi órát, amelynek eredeti kódja magyaros. Tehát én felvettem a te
órádat (Bevezetés a
nyelvleírásba) magyar szakosként, Nem szakterületi kreditként, s mégsem
csinálhatom meg?!
Remélem, ez csak rémhír.
Válasz:
En is remelem, hogy remhir, de meg fogom kerdezni a Tanulmanyo Osztaly
vezetojetol. Tudom, hogy felmerult valaha ilyen otlet, de nonszensznek tartom.
Ha a magyar szakban is letezo specializaciokat meg lehet csinalni magyar
szakosoknak is a Nem szakteruleti kepzesben, akkor miert ne lehetne egyes
kurzusokat?
Es amugy sem latom, hogyan lehetne kiszurni az ilyen kurzusokat, hiszen a
szakos tantervekben is vannak olyan targyak idonkent hogy "tarstudomanyok"
stb., vagyis nem minden ora minosul kifejezetten magyar szakosnak, amit a
Nyelvtudomanyi Tanszek hirdet meg vagy kredital valahonnan. Tehat
automatikusan nem lehet a kurzusokat igy kivalogatni. Maradna kurzusonkent a
kezi ellenorzes a tematika es egyeb tartalmi anyagok alapos atvizsgalasaval,
ami teljesen lehetetlen.
Vagyis sem elvileg, sem gyakorlatilag nem latnam semmi hasznat vagy ertelmet
ennek a feltetelnek.
Ha lesz valasz, a http://lingua.btk.pte.hu/segedanyag.asp oldalra fel fogom
tenni.
Ezt a levelet irtam a TO-ra:
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Tovabbkuldom (lasd lejjebb) a teljes levelezest ez ugyben: ugye, nem baj, ha
most itt nem irom ujra le a problemat?
Ez nagyon hasonlo problema a tulteljesites+fizetes kerdeskorehez: remhirek
terjengenek a hallgatok kozott, senki nem tud semmi biztosat, es ezert nem
kiegyensulyozott az orafelvetel. Jo lenne mindenki szamara erthetoen,
egyertelmuen kozze tenni a relevans szabalyozasokat, vagy ha azok nincsenek,
akkor azok hianyat (pl. jelenleg NINCS kitalalt eljaras a tulteljesites
elszamolasara, ezert addig nem kell vele foglalkozni a kurzusfelvetelnel, amig
errol ujabb hir nem lesz: utolag senki nem kotelezheto fizetesre - vagy valami
ilyesmit).
Igazabol a tajekoztatas mellett az is fontos lenne, hogy csak olyan feltetelek
legyenek kiirva, amiket be lehet tartatni. Pl. azt, hogy magyar szakos ne
vehetne fel olyan kurzust a Nem szakteruleti kepzesbe, ami valahogy
kapcsolhato (egyik kodjan) a magyar szakjahoz: nos ezt nem lehet ellenorizni,

csak egyenkent, kurzusonkent es hallgatonkent kezzel, bevonva a tanszekeket,
ami nyilvan irrealis munkamennyiseg: nem eri meg, es nem is vilagos, mi lenne
a celja.
Mivel egy darab nem szakteruleti kepzesi program van, ezert az, akihez ez
hozza van csatolva, mindent felvehet belole, ami oda meg van hirdetve.
Technikailag biztosan igy van. Ha tartalmilag mast szeretnenk, akkor
szakonkent vagy szakcsoportonkent kell nem szakteruleti kepzeseket letrehozni,
es azokat a hallgatokhoz rendelni, es azokban kurzusokat meghirdetni. De mivel
ilyen kepzescsereket csak felmeno rendszerben lehet bevezetni, es most mar
senki nem fog erre a 2002-es valtozatu magyar szakra felvetelizni, ez a hajo
mar elment.
Bocsanat a hosszu levelert, es azert is, ha kicsit zurzavaros voltam.
Nagyon varjak a hallgatok a valaszt, en meg hogy tovabbithassam nekik: ki mit
vehet fel a nem szakteruleti kepzesben. Vagyis azt persze tudjak, ki mit vehet
fel: amit az ETR megenged, vagyis mindenki mindent, ami oda van meghirdetve.
De lesz-e olyan, hogy a diplomakiadas elott egyes kurzusok ki lesznek
huzigalva bizonyos indexekbol: valojaban ez a kerdes.
Koszonom elore is!

