Kérdés
Ötödéves hallgató vagyok, tehát 2002. szeptemberben kezdtem egyetemi tanulmányaimat. Megpróbálok az év
végén végezni, ezért "üldözöm" a még hiányzó kurzusaimat; egy kurzus miatt nem szeretnék hosszabbítani.
Átnéztem újra a tanterveket, ezen az új honlapon is. Az a helyzet, hogy szerintem nem teljesen azonos tantervet
kaptunk mi és az utánunk következő évfolyam. Emlékszem másodéves korunkban együtt ültünk (...) logika
kurzusán: mi 1 kreditért, az akkori elsősök pedig 2 kreditért1. Tehát nekem és azt hiszem csoporttársaimnak is,
(bár közvélemény-kutatást fogok folytatni) MNYN 13-as kódból csak 1 kreditünk van. Akkor még nem volt
szemiotika, meg ilyesmi - tudomásom szerint. Túl vagyunk már minden szigorlaton, lehet, hogy még a
szemiotika kurzust meg kellene csinálnunk? Felvegyem most?
A másik gondom, hogy a 2002. szeptemberében kapott tanterv szerint az irodalomorientációsoknak 8 kreditet,
nyelvészetorientációsoknak pedig 3 kreditet kellett teljesíteni a választható MNYN 31-45 körüli kurzusokból, de a
következő évfolyamtól várt MNYN 50- fölöttiek biztosan nem voltak köztük2. Elvégeztem a többiből néhányat,
még túl is teljesítettem véletlenül (bár nem vált káromra), de éppen az 50-esek közül nem. Arra emlékszem,
hogy miután elkezdtük az egyetemet, mondták, hogy kicsit módosult a tanterv, és akkor én 2003. február körül
letöltöttem az egyetem honlapjának nyitólapján a változásra figyelmeztető "módosított" tantervet, és aszerint
vettem fel a kurzusokat. Abban sem az MNYN 50 körüli kódú kurzusok szerepeltek választható tárgyként3.
Lehetséges persze, hogy lemaradtam valamiről...
Mit tegyek? Vegyem fel a "hiányzó kurzusokat", vagy küldjem el az akkori letöltött tantervet? Az a baj, hogy a
közben létrejött ETR-ben is az új verzió szerint várja a rendszer a teljesítést. Lehet ezen egyáltalán módosítani?
Remélem, hogy sikerült értelmesen megfogalmaznom gondjaimat.
1. válasz
Sajnos, mindenben igaza van, amit irt4. Probalok segiteni, de ehhez jo lenne, ha elkuldene a 2002-ben letoltott
tantervet, illetve a teljesitett kurzusai listajat (ez az ETR-bol is lementheto az Adatok / Kepzesi adatok menupont,
a kepzesi program nevere klikkelve, es ott az "osszes teljesites" feliratra. Ezutan megjelenik az On osszes,
ebben a kepzesben elvegzett kurzusa, az eger jobb gombjaval kijelolheto, a jobb gomb Masolassal a vagolapra
teheto, es aztan egy megnyitott word-fajlban a jobb gomb, Beillesztessel bemasolhato.).
Ha megkaptam ezeket az anyagokat, megprobalok valami valaszt irni, esetleg kerek meg egy szemelyes
talalkozot is. Feltetlenul intezzuk el az egeszet a jovo het elejen, hogy ha nem lesz mas megoldas, tudjon meg
kurzusokat felvenni.
Attol tartok, a problema nem csak az One, hanem az egesz evfolyame.Meg nem tudom, hogyan, de
mindenkeppen talalunk valami megoldast, hogy pusztan a tantervi valtozasok miatt ne kelljen tovabb maradnia
az egyetemen az eloirtnal.
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Átnézve a kurzuslistákat, megállapítottam, hogy ez nem így van.
De igen, közöttük voltak, az érintett hallgató teljesített is belőlük kurzust.
3
Továbbra is. de igen.
4
Ez volt az első, elkeseredett, gyors válaszom: te jó ég, kiszúrtunk egy halom hallgatóval. A válasz után néztem át az összes
anyagot az ETR-ben és a tanrend-oldalon. Ehhez persze kellett a hallgató által elküldött 2002-2003-as tantervi változat is,
ami nekem már nem volt meg: lásd a 2. választ.
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2. Válasz (miután alaposan átnéztem a hallgató teljesítéseit, az akkori és mostani tantervet, az akkori és
mostani kurzuslistákat: megjegyzem, ez mindenkinek elérhető!)
En ugy latom, hogy a tantervi valtozassal On semmilyen hatranyba nem kerult.
Ket modositas tortent a mostani verziohoz kepest:
1, Az MNYN1301 targyelem akkor is es most is 2 kredites volt, csak az utobbi evekben ezt nem egy ketkredites
Logikaval, hanem egy egykredites Logika + egy egykredites Szemiotika teljesitesevel kell osszegyujteni. De
mivel Onnek meg ketkredites Logikaja van, ez nem okozhat tantervileg gondot.
2, A valaszthato targyakban tortent annyi modositas, hogy korabban az irodalom orientaciosoknak 8 kreditet
kellett osszegyujteni, a nyelveszet orientaciosoknak 3-at5 ugyanazokbol a targyakbol6. Ez megvaltozott ugy,
hogy mindenkinek kell min. 2 kredit az MK-2.1.3.3 merfoldkoben az MNYN51,52,53,55,60 targyak
valamelyikebol, es az irodalom orientaciosoknak tovabbi 6 kreditet az MK-2.2.1.2.1 merfoldkobol (az ott felsorolt
MNYN32, 35, 42, 44, 45, 46, 50, 54, 56, 57, 58, 59 tárgyakból, úgy, hogy ezt a kreditet 3 különböző tárgyból kell
összeszedni). Mivel On az utobbi halmazbol gyujtott eddig 5 kreditet harom kulonbozo targybol, ezert semmit
sem veszitett: oda kell meg egy kredit, tovabba 2 kredit az MNYN51,52,53,55,60 targyak valamelyikebol. Vagyis
nincs olyan kurzusa, ami ne szamolodna be automatikusan a megfelelo helyre, es nem novekedtek a teljesitesi
feltetelek.
Utólagos betoldás: a válaszomban automatikusan feltételeztem, hogy az illető hallgató irodalom orientációs. Ha
nem, hanem nyelvészet orientációs, akkor valóban kell két plusz kreditet felvennie az MK-2.1.3.3 mérföldkő
tárgyaiból, mivel ezekben még nem gyűjtött kreditet. Esetleg meg lehet próbálni az MNYN51-be átkreditáltatni
valamelyik korábban teljesített kurzust. A tantervi változásra való hivatkozással ez biztosan sikerülni fog.
Abban nincs valtozas, hogy az NYSN kezdetu kurzusokbol mindenkinek kell 2 kreditet teljesitenie (ez ket kurzust
jelent), es latom, hogy ezt meg nem teljesitette.
A teljesitett kurzusokat az ETR-ben a kovetkezo linkeken keresztul lehet elerni: Adatok / kepzesi adatok/ itt ra
kell klikkelni a kivalasztott kepzesi programra / osszes teljesites. A kurzus annyi kreditet er, amennyi ide van irva,
es nem annyit, amennyi az indexbe! Tehat ezt mindenkinek erdemes atneznie!
Azt nem lehet megnezni az ETR-ben, hogy az abszolutoriumhoz meg milyen kurzusokat kellene teljesiteni: ezt a
mar teljesitett kurzusok es a tanterv osszehasonlitasabol kell kielemezni! Termeszetesen az ETR-ben
nyilvantartott kurzusteljesiteseket erdemes az ETR-ben online levo tantervvel osszehasonlitani. Ebben probalok
segiteni a tantervnek egy „egyszerusitett” olvasataval a linguas oldalon (Minden magyar szakosnak folder,
magyar-tantervek_060830.pdf). Ez komoly munka, es nem erdemes felvallrol venni, nehogy emiatt kelljen egy
vagy tobb felevvel az egyetemen maradni.
Sok sikert!
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Úgy tűnhet, hogy a nyelvészet orientációsoknak ezért hirtelen 1 kredittel kevesebbet kellene teljesíteniük, de ez nincs így:
ez az egy kredit az Irodalomhoz került át, konkrétan az IRTN11-es tárgy kreditszáma nőtt eggyel. Az eredeti, 2002-es
tanterv szerint a nyelvészet orientációsoknak a 2 kredites IRTN12-es tantárgyat, az irodalom orientációsoknak pedig a 3
kredites IRTN11-es tantárgyat kellett volna teljesíteniük. Ez azonban egyrészt sok gondot okozott volna az ITRN1-es
előadások két kódon való meghirdetésével (és biztos számtalan hallgatónak kellett volna átkreditálni a teljesített kurzusát,
mivel máshogy akart dönteni végül is az orientációban, vagy egyszerűen rossz kódon vette fel a kurzust), másrészt a
választható tárgyak átalakításával maradt úgyis 1 kredit „felesleg”, ami így megszüntette ezt a problémát. Mire ezek a
kurzusok meghirdetésre kerültek, arra a tanterv is át lett alakítva, így emiatt senkit nem érhet hátrány. A változást amúgy az
indokolta, hogy akkorra kiderült, hogy az ETR új (a PTE-n még máig sem bevezetett) verziója nem támogatja a tárgyaknak
több különböző mérföldkőhöz való becsatolását. Ezért kellett a tantervet újrafogalmazni, felkészülve a későbbi átállásra.
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A választható tárgyak listája mindkét orientációban ugyanaz volt: MNYN32 (2k), MNYN35 (2k), MNYN42 (2k),
MNYN44 (2k), MNYN45 (2k), MNYN46 (2k), MNYN50 (1k), MNYN51 (2k), MNYN52 (1k), MNYN53 (2k), MNYN54
(2k), MNYN55 (2k), MNYN56 (2k), MNYN57 (2k), MNYN58 (2k), MNYN59 (2k), MNYN60 (3k).

