Kérdés:

Hétfõn törölve lettem A mondattan tanítása c. kurzusról és azt szeretném kérni, hogy legyen szíves
visszavenni és visszajelentkeztetni az etr-ben is. (...)1 és ezen a héten nem tudtam bemenni, de be fogok
járni. Minden mondattan órám és szigorlatom is megvan, (...) és szükségem lenne erre a kódra (mostanra
a többi már be is telt). Megértését köszönöm.
Válasz:
A kurzus felvetelenek feltetele az elso alkalommal valo megjelenes volt. Ebbol kovetkezoen nem jelentkeztetem
vissza. Jojjon el a kovetkezo orara (termeszetesen felkeszulve mindabbol, ami az elozo oran elhangzott, es hetfon
10:00 oraig benyujtva a hianyzas-potlo esszejet a Coospace-ben2), es HA befer a terembe, akkor felveheti az orat.
De az orafelvetelnel azok elveznek elonyt, akik megjelentek az elso alkalommal, es a 22 fos teremhez jelenleg 24
fo a kurzus letszama.
Nyilvan On is belatja, hogy 22 szekre nem tudok tobb embert leultetni, es hogy a jelentkezok kozul valahogy
valogatni kellett. Igazsagosabbnak tartottam, hogy az elso alkalommal valo megjelenes + az ott elhangzo
informaciok es az azok alapjan valo hallgatoi dontes szamitson abban, ki jut be a kurzusra, mint az, hogy ki milyen
gyorsan jelentkezik. Ezt a kurzus leirasanal meg is adtam, 20 foben maximalva a letszamot. A megjelenokre valo
tekintettel (es mivel volt meg szek a teremben), ezt felemeltem, de nagyjabol kihasznalva ezzel minden
lehetoseget (es ulohelyet).
Sajnalom, de a kurzusfelvetelnel nem erv az, hogy ki honnan utazik es milyen kozlekedesi eszkozzel, es az sem,
hogy kinek mennyire van szuksege a kurzuskodra. Nem azoknak tartom az orat, akiknek a kurzuskod kell, hanem
akiket a kurzuson targyalt problema erdekel, es dolgozni akarnak rajta. Nem erdekelnel a korabbi teljesitesei sem.
Az elso oran megjelenok irtak egy felmero tesztet, es ez is beleszamitott abba, hogy ki marad a kurzuson (persze
csak egyeni merlegeles alapjan).
Tehat osszefoglalaskeppen: annak, hogy bejusson a kurzusra, harom feltetele van.
1, jojjon el az orara
2, a megadott hataridonek megfeleloen toltse fel a hianyzaspotlo esszet a Coospace-be (emailben vagy nyomtatva
nem fogadom el, es hataridon tul sem)
3, legyen szabad ferohely a teremben
Mindharom szukseges, de egyenkent egyik sem elegseges feltetel, ezert ha megirja ugyan (es elfogadhato
szinvonalura) az esszet, de nincs ferohely, akkor nem fogom felvenni az orara.
Ui: idemasolom, hogy hetek ota milyen adatokkal olvashato a kurzus a http://tanrendsql.btk.pte.hu oldalon.
Feltetelezem, igy teljesen egyertelmu, hogy az On keresenek semmi jogalapja nincsen. Az "Ossz. max.: 22 fo"
megjegyzes (a cim mellett) 2 napja kerult a kurzushoz, egeszen addig "Nincs letszamkorlat" volt kiirva, eppen
azert, hogy barhanyan jelentkezhessenek, es aztan az elso oran dontsunk arrol, ki marad.
ANY7133 A mondattan tanítása (Össz. max.:22-fő)
Kreditált kód(ok): ALK3933 , ANYN110133 , ERSN020519 , ERTN020519 , MAN5133 , MANN020105 , MANN040305 ,
MNYN510433 , MNYN590133 , MNY-052033 , MUK2169 , SZNN100233
[SZ] 2/2 Viszket Anita
A mondattan oktatását egy modernebb felfogásban a struktúrák, szerkezetek oktatásaként érdemes felfogni. A nyelvek
szerkezetének megértéséhez segít, ha megértjük bizonyos nem-természetes nyelvek (pl. programnyelvek) felépítését. A kurzuson
azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehetne ezt a struktúrafelépítő képességet elsajátíttatni a közoktatásban. Ezzel párhuzamosan
átnézzük a modern szintaxiselméletek alapjait is. A kurzus tematikája és időpontja a hallgatók érdeklődésétől függően
változhat.
TF: GY: házi feladatok, zh, dolgozat FF: valamilyen mondattan, lásd az annotációt!
M: Az első órán dől el, ki veheti fel a kurzust: max. 20 fő! Szept. 11, 14:00, D549
KMk: Nincs! KMtt: Nincs!TSZ: MNYT
ÓH: Hétfo 14:00 (90 perc) -D549
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Azokat az indokokat töröltem, amelyek esetleg rámutatnának, hogy ki írta a levelet.
Az ilyen kéréssel jelentkezőket nekem kell kézzel a Coospace-színtérhez rendelnem, ezért feltétlenül írni kell nekem előtte
egy levelet!
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