Kérdés
Nekem a kurzusfelvétellel kapcsolatban lenne kérdésem, konkrétan, h= ogy a
Műnemelmélet és poétika (IREN 130103) nevű kurzus, tulajdon= képpen kinek
kötelező. Láttam az oldalt, amit a Tanárnő össze= állított, és ott az az
információ van megadva, hogy az irodalom o= rientációsoknak, viszont az etr
időtervében, ez a kurzus a nyelvé= szet orientációsoknak van megjelölve
kötelezőként ( az MK-2.2. = alatt szerepel, és ugyancsak az etr-ben lévő
tantervben ez van: "A t=
örzs- és szakképzésben a második mérföldkő almérföldk= övei közül az irodalomorientációsoknak az MK-2.1 mérföldkő= előírásai alapján kell elvégezniük a
tantervet, a nyelvészet= orientációsoknak pedig az MK-2.2 mérföldkő előírásai
alapj=
án.")
Ezek szerint az etr-ben megadott időterv/tanterv rossz? Igazából csak=
lenne fontos tudnom, mert én az alapján szokam felvenni az ó= ráimat.

azért

Egyébként szeretném megköszönni, ezt az infomációs oldalt, ne= kem sokat
segített!
Válasz
A levele igazan megijesztett, azt hittem, valamit nagyon osszekutyultam. De
ujra atnezve a tanterveket, azt kell mondanom, hogy nem. Igazabol nem is
ertem, mit erthetett felre.
Ezt irtam a tantervi osszefoglaloban:
"Nyelvészet orientáció esetén az MK-2.2.2 (20 kredit), irodalom orientáció
esetén az MK-2.2.1 (20 kredit) elvégzése kötelező.
A harmadik féléves (vagyis másodév első félévi) kurzusfelvétele előtt
mindenkinek döntenie kell, hogy nyelvészet vagy irodalom orientációs lesz-e.
Ha irodalom orientációs akarsz lenni, akkor a 3. félévben fel kell venned az
IREN1301 tantárgyat (egyébként nem), ha nyelvészet orientációs, akkor pedig el
kell döntened, hogy melyik szakirányt akarod megcsinálni (ANYN, ALNN, MANN,
MINN, FGRN), és annak a kezdőkurzusait kell felvenned a másodév kezdetén."
A tantervbol idezett szoveg sajnos valoban hibas ("A törzs- és szakképzésben a
második mérföldkő almérföldkövei közül az irodalom-orientációsoknak az MK-2.1
mérföldkő előírásai alapján kell elvégezniük a tantervet, a nyelvészet
orientációsoknak pedig az MK-2.2 mérföldkő előírásai alapján."). Egy
helyiertekkel kevesebbet irtunk a merfoldkoveknel. A helyes szoveg igy
hangozna:
"A törzs- és szakképzésben a második mérföldkő almérföldkövei közül az
irodalom-orientációsoknak az MK-2.2.1 mérföldkő előírásai alapján kell
elvégezniük a tantervet, a nyelvészet orientációsoknak pedig az MK-2.2.2
mérföldkő előírásai alapján."
Ezert elnezest kerunk. Ezt a szoveget mi nem tudjuk javitani, csak kerni a
javitasat (amit meg is fogunk tenni).
Az idoterv jo, a tanterv jo, csak a tanterv elejen levo leirasban van rossz
szam. Ezt eddig senki nem vette eszre (2002 ota van igy), valoszinuleg azert,
mert olyan hosszu a tanterv, hogy mire az tetejen levo leiras resztol

"legorgettek" a megfelelo merfoldkovekig, mar regen elfelejtettek a szamokat,
a merfoldkovek elnevezese meg segitett a tajekozodasban:
MK-2.2.1 További kötelező és választható tárgyak az IRODALOM orientációban
MK-2.2.2 További kötelező és választható tárgyak a NYELVÉSZET orientációban
Az IREN1301 az "MK-2.2.1.1.1 Irodalomelmélet" merfoldko alatt van, ez pedig
egyertelmuen az IRODALOM orientaciosok merfoldkove. Vagyis a linguas
tajekoztato oldalon megadott adat rendben van.
Tovabbi sikeres egyetemi tanulmanyokat, es remelem, a tanulasban es kutatasban
is ilyen jo marad a szeme! Koszonom, hogy felhivta a hibas leirasra a
figyelmunket!

