PTE Bölcsészettudományi Kar
A részletes kurzusleírás, kurzusprogram
Tanszék: Nyelvtudományi Tanszék. Titkárság: D222, 72/503-600/4335, nytadmin@btk.pte.hu
A tanár neve: Viszket Anita
A kurzus címe: Kommunikáció az egyetemen
A kurzus órarendi adatai: 2006-2007-2 szemeszter, hétfő 18:00-19:30, A445: a félév első felében hetente, azután két
tömbösített szombaton
A kurzus kódjai és kreditszámai:
szak / képzés
Általános nyelvészet specializáció:
MAGANE Magyar (rövidkódos magyarosok),
ALTNYS Általános nyelvészet specializáció (rövid kódos hallgatóknak)
SPEANE Specializáció (minden hallgatónak)
Elméleti nyelvészet specializáció (a specializáció második, 20 kredites részében
vehető fel):
MAGANE01 Magyar (hosszúkódos egyszakos magyarosok – a szak
kreditszáma fölött!),
MAGANE02 Magyar (hosszúkódos szakpáros magyarosok – a szak kreditszáma
fölött!),
NSZANE01 Nem szakterületi kreditek (hosszú kódos hallgatók nem szakos
kurzusai)
ERSANE01 Általános értelmiségképzés 20 kredites (hosszú kódos
hallgatóknak)
ERTANE01 Általános értelmiségképzés 10 kredites (hosszú kódos
hallgatóknak)
Hungarológia / Magyar mint idegen nyelv specializáció (a specializáció
második, 20 kredites részében vehető fel):
MAGANE01 Magyar (hosszúkódos egyszakos magyarosok – a szak
kreditszáma fölött!),
MAGANE02 Magyar (hosszúkódos szakpáros magyarosok – a szak kreditszáma
fölött!),
NSZANE01 Nem szakterületi kreditek (hosszú kódos hallgatók nem szakos
kurzusai)
MAGANE01 Magyar (hosszúkódos egyszakos magyarosok, csak irodalom
orientációsoknak választható),
MAGANE02 Magyar (hosszúkódos szakpáros magyarosok, csak irodalom
orientációsoknak választható),
NSZANE01 Nem szakterületi kreditek (hosszú kódos hallgatók nem szakos
kurzusai)
MAGANE Magyar (rövidkódos magyarosok)
MAGTANB1 Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (bolognás magyar
alapszakosok)
MUVANE Műveltségi (rövid kódos hallgatóknak)
NSZANE01 Nem szakterületi kreditek (hosszú kódos hallgatók nem szakos
kurzusai)
Számítógép és nyelvészet specializáció:
MAGANE01 Magyar (hosszúkódos egyszakos magyarosok – a szak
kreditszáma fölött!),
MAGANE02 Magyar (hosszúkódos szakpáros magyarosok – a szak kreditszáma
fölött!),
NSZANE01 Nem szakterületi kreditek (hosszú kódos hallgatók nem szakos
kurzusai)

1

kód

kredit1

ANY7125

2

ANYN200101

4

ERSN050108
ERSN050516
ERTN050108
ERTN050516

2
2
2
2

HUNN010109

2

MNYN590202

2

MNY-036025
MRNB030401
MRNB180106
MUK2013

2
4
4
2

NSZN010382

2

SZNN090101

4

Egy kredit 1800 perc (30 óra) munkáért jár, ami a kontaktóra és az otthoni munka összege.
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Szabálytípusok

Feladata a szakképzés céljainak megvalósításában

Felvételének előzetes feltétele (amennyiben van)
Elvégzéshez szükséges tanulmányi munka mennyisége
Elvégzéshez szükséges tanulmányi munka típusa
Részvétel követelményei
A távolmaradás igazolásának módja

A távolmaradás pótlása
Félévközi ellenőrzés(ek) (amennyiben van) típusa
Félévközi ellenőrzés(ek) témaköre(i) és időpontja(i)
Félév végi számonkérés típusa
Vizsga jellege, időpontja
A kurzus értékelésének módja
A kurzus következő meghirdetésének időpontja

A/2.08.

Szabályok
A kommunikáció egy sajátos vállfaját vizsgáljuk: hogyan lehet
információkat szerezni az egyetemen, hogyan lehet az egyetemi
egységekkel kommunikálni, hogyan olvasandók a különböző
tájékoztató anyagok stb. A kurzus keretében elméleti és gyakorlati
ismereteket lehet szerezni a konferencia-szervezésről, a
konferencia-előadásról, kiadvány-készítésről is.
nincsen
5 héten át heti 90 perc kontaktóra, két tömbösített szombaton
vizsgaelőadások.
Az előadások látogatása, jegyzetelés, vizsgaelőadás elkészítése
Nincsenek, bárki részt vehet a kurzuson, ha a többiek munkáját nem
zavarja. Ha a létszámhoz képest székhiány van a teremben, a
kurzust hivatalosan felvevőké az elsőbbség.
Nem kell igazolás. Az esetleges számonkérés pótlási lehetőségének
megszerzéséhez a távollét ELŐZETES bejelentése kell (igazolás
akkor sem).
A megadott határidőre a Coospace-n keresztül beadott 2-3 oldalas
esszé, az érintett alkalommal elhangzottak összefoglalásáról. Ennek
elmaradása vagy színvonal alatti teljesítése csökkenti a félév végi
jegyet.
Nincsenek, legfeljebb ismétlőkérdések az előadások elején, ha van
rá igény.
Az órán elhangzott anyag, az óra időpontjában.
Vizsgaelőadás, illetve kétszeri alkalom van a javításra.
Vizsgaelőadás: 15 perces előadás, kivetített handouttal, amit előre
fel kell tölteni a Coospace-be.
A kurzuson minden teljesítménnyel pontokat lehet szerezni. A
pontgyűjtés szabályait, a ponthatárokat és a jegyeket lásd a
követklező oldalakon.
2007-2008 tavaszi félév.
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A részletes kurzusleírást illetve kurzusprogramot (a Tanrend mellékleteként) a szorgalmi időszakot megelőző
két héttel az Interneten közé kell tenni vagy/és a hallgató órafelvételi szándékának jelzésekor a hallgató
számára át kell adni. Ettől a szemeszter folyamán eltérni nem lehet. A kurzusleírást illetve kurzusprogramot a
tanszéken meg kell őrizni.
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A KURZUS BEMUTATÁSA
A kurzus felépítése
• A kurzuson az első négy alkalommal előadások hangzanak el az egyetem működéséről, amelyekhez az előadások
végén kérdéseket lehet feltenni. Aki hiányzik valamelyik előadásról, annak össze kell foglalnia egy min. 4000 leütés
hosszú esszében az előadáson elhangzottakat és fel kell töltenie a Coospace-be ápr. 6. 16:00 óráig.
• Az ötödik alkalom előtt lesz egy hét szünet, amikor mindenki elkészítheti a tervezett vizsgaelőadása / szervezői
pályázata vázlatát. Az első négy alkalommal lesz kiosztva néhány téma-javaslat, és azok alapján ki-ki kitalálhatja a saját
témáját. Ezt fel kell tölteni a Coospace-be márc. 14. 16:00 óráig. Az ötödik alkalommal ezeket a vázlatokat beszéljük
meg, valamint elosztjuk a tennivalókat.
• Két szombati napon (ápr. 14. és ápr. 28.) tartjuk meg a vizsgaelőadásokat. Az előadások számától függ a szombati
napok beosztása, a tervek szerint 9-10:30, 11-12:30, (itt ebédszünet), 14-15:30, 16-17:30, 18-19:30 lesz az egyes
szekciók ideje. A hallgatók előre megadott szempontok alapján értékelik az elhangzott előadásokat.
• Mind az esetleges záróvizsgázók, mind a nem záróvizsgázók 2-2 utóvizsga-alkalmat kapnak a jegyek javítására. Az
utóvizsgán tételek alapján kell felelni.
A teljesítés feltétele
• Az első öt alkalomról való távolmaradás -4 pont alkalmanként, ezt a határidőig beadott színvonalas jelenlét-pótló
essszével lehet 0-ig feltornászni.
• Az egyes előadások elején elhangozhatnak a korábbi előadások tartalmára vonatkozó ismétlőkérdések, minden jól
megválaszolt ismétlőkérdés 1 pont, ismétlőkérdéssel max. 15 pont szerezhető a kurzuson (de nem ígérem biztosra, hogy
lesznek ismétlőkérdések. ez függ a hallgatói léstzámtól is).
• Az ötödik alkalomra beadott előadásvázlatok max. 10 pontot érnek. Ezekben fel kell használni legalább két tételt a 6.
oldalon felsorolt irodalomlistából! A legjobb 60 előadásvázlatból lehet előadás. Nem csak előadásvázlatot lehet beadni,
hanem pályázatot is a vizsga-konferencia szervezésére. A pályázatok is max. 10 pontot érnek. Szombatonként 3-4
szervező dolgozhat a konferencián, vagyis a legjobb 6-8 pályázó kapja meg a feladatot.
• A vizsgaelőadásokon legalább 5 szekción mindenkinek részt kell vennie. Ha nincs meg az öt szekciórészvétel, akkor a
hiányt pótló esszékkel lehet pótolni (a hiányzással megszerzett -4 pontokat 0-ra javítani). Záróvizsgázóknak erre nagyon
kevés idejük lesz (az ő határidejük: máj. 2. 16:00), nem záróvizsgázóknak kicsit több (máj. 9. 16:00). Az igazolás nem
mentesít a jelenlét-pótló esszé alól, így igazolásokat felesleges hozni.
• A vizsgaelőadásokat minden jelenlévő hallgató értékelheti. Az értékelések szintén pontokat érnek (kivéve, ha valaki
mindenkinek ugyanannyira értékeli a teljesítményét, vagy olyan előadó teljesítményét értékeli, akinek az előadásán a
katalógus szerint nem volt jelen, vagy értékeli a saját előadását stb. – ezek kizáró okok a pontszerzéshez). A gondos,
releváns értékelésekkel max. 10 pontot lehet szerezni. Az értékeléseket a terveim szerint a weben kell majd rögzíteni, a
vizsgaelőadásokat követő héten szerdán 16:00 óráig.
• A vizsgaelőadásra a handoutot az előadást megelőző szerdán 16:00 óráig fel kell tölteni. Ez lehet txt, htm(l), rtf, pdf,
ppt, pps fájl. A szervezőknek az elvégzett feladataik összefoglalóját kell feltölteniük. A feltöltött anyagok max. 10
pontot érnek. Utólagos feltöltésre, illetve a handoutnak az előadás előtti cseréjére, kibővítésésre (akár képekkel stb.)
NINCS mód!
• Az előadás, illetve a szervezési munka max. 20 pontot ér. Ebbe beleszámít az előadás tartalma, előadásmódja, a
rendelkezésre álló idővel való gazdálkodás, a kivetített anyagok minősége. A szervezési munkába beleszámít az
ötletesség, az események gondos lebonyolítása, gördülékenysége stb. A pontozásban figyelembe veszem a hallgatói
értékeléseket is.
• További max. 20 pont szerezhető az előadás esszé-formában való feltöltésével máj. 2. 16:00 óráig. A szervezők
összefoglaló esszét írnak a konferenciáról, a szervezés tanulságairól stb. A feltöltött esszé minimális hossza 10000
leütés, és legalább még egy újabb tételt fel kell használni hozzá a 6. oldalon közölt irodalomlistából (az előadásvázlatban
már feléhasznált két tétel mellett)! Mind terjedelmében, mind tartalmában többszörös értékű esszével többszörös
pontszám is elérhető. Esszét az is adhat be, aki nem pályázott, és így nem tartott előadást és nem is volt szervező.
• Ha valaki előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a vizsgaelőadásán, vagy szervezőként azon a szombaton,
amikorra be van osztva, az -10 pontot ér (az elveszett munka-pontok mellett).
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• További pontokat lehet szerezni egyéni feladatvállalásokkal. Például: konferencia-kiadvány készítése a beadott
előadás-szövegekből, weboldal készítése a konferenciához, tanulmány készítése különféle egyetemi TVSZ-ek
összehasonlításával, hallgatóknak oktatóanyag készítése a kurzusfelvételhez stb. Ezeket külön megállapodás alapján
újabb 5-10-15-20 pontokkal jutalmazom. Legfeljebb 10-15 ilyen plusz projekt indítható, és erre is pályázni kell május
14-ig, vagyis nem javaslom, hogy mindenki eddig halogassa a teljesítés megkezdését, mert akkor sokan nem kapnak
jegyet a kurzuson! Ezt inkább plusz pontokat gyűjtő, jegy-javító módszernek érdemes felfogni.
• Ponthatárok: 50-től jeles; 40-től jó; 30-tól közepes; 20-tól elégséges; 20 alatt elégtelen.
• Kétszeri javítóvizsgára van lehetőség, mindegyiken 10 pontot lehet maximálisan szerezni. Amennyiben az első
javítóvizsgán nem éri el valaki a 20 pontot, beírom az elégtelent, és utóvizsgaként futhat neki a második javítóvizsgának.
• Mindenki maga oszthatja be, hogy milyen feladatokat vállal. A legfontosabb: a határidők pontos betartása. Semmilyen
indokkal nem adok felmentést a határidő alól!
A teljesítés megkezdése
• A márc. 14-én 16:00 óráig feltöltött „pályázatok” számítanak a teljesítés megkezdésének. Aki nem pályázott, annak a
teljesítés megkezdése az ápr. 18-ig vagy máj. 2-ig feltöltött előadás-értékelések. Aki ilyet sem tölt fel, annál a teljesítés a
máj. 2-ig feltöltött esszé beadásával kezdődik meg. Teljesítés-megkezdésnek számít valamilyen plusz feladat elvállalása
is máj. 14-ig. Aki ezek közül egyiket sem tette meg, az legfeljebb utóvizsgával szerezhet jegyet a kurzuson. Aki
megkezdte a teljesítést, az mindenképpen kap jegyet!
Katalógus
• Az első órán kötelező részt venni (csak azt veszem fel a kurzusra, aki az első órán megjelenik), valamint az elvállalt
előadás/szervezés időpontjában is kötelező megjelenni (ha valaki nem jelenik meg, az mínusz 10 pontot jelent).
Egyébként a katalógus csak arra szolgál, hogy lehessen tudni, kinek kell jelenlét-pótló esszét benyújtania. Egy-egy pótló
esszére min. -4, max. 0 pontot lehet kapni.
A kurzus virtuális színtere a Coospace-ben:
• http:\\coospace.tr.pte.hu,
• belépés: ETR-es EHA-val (felhasználói név) és az ahhoz tartozó jelszóval
• a színtér címe: azonos a kurzus címével
A kurzus a http://tanrendsql.btk.pte.hu oldalon jan. 3-án:
ANY7125 Kommunikáció az egyetemen (Össz. max.:80-fő)
Cím angolul: Communication at university
Kreditált kód(ok): ANYN200101 , ERSN050108 , ERSN050516 , ERTN050108 , ERTN050516 , HUNN010109 ,
MNYN590202 , MNY-036025 , MRNB030401 , MUK2013 , NSZN010382 , SZNN090101
[EG] 2/2 Viszket Anita
A kurzus célja segíteni a hallgatókat eligazodni az egyetemi élet útvesztőiben. A félév második felének órái két szombaton lesznek
tömbösítve megtartva, amikor a hallgatók tartják meg vizsgaelőadásaikat. A kurzus felvételéhez meg kell jelenni az első órán!
Részletesebb információ: http://lingua.btk.pte.hu/segedanyag.asp, !_2006-2007-2, KURZUSLEIRASOK menüpont.
TF: K: vizsgaelőadás FF: számítógépes felhasználói ismeretek
M: Az első óra kötelező! Az értesítés nélkül távolmaradókat törlöm a kurzusról.
KMk: 2007-2008/2 KMtt: 2007-2008/2TSZ: MNYT
ÓH: Hétfo 18:00 (90 perc) -A445
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A kurzus részletes (hetekre lebontott) tematikája
A sárgával megjelölt alkalmak a teljesítés megkezdésének számítanak: aki feltölt anyagot / megkezdi a vizsgát, az már
nem dönthet úgy, hogy nem kér jegyet.
Hetek száma
1.

febr. 12.

2. febr. 19.
3. febr. 26.
4. márc. 5.
márc. 12.
márc. 14. 16:00
5. márc. 19.
márc. 26. 16:00
ápr. 6. 16:00
ápr. 11. 16:00
6.

ápr. 14.
SZOMBAT
ápr. 18. 16:00
ápr. 25. 16:00
7.

ápr. 28.
SZOMBAT

máj. 2. 16:00
máj. 2. 16:00
máj. 2. 16:00
máj. 5. 20:00
8. máj. 7.
9. máj. 11.
PÉNTEK
máj. 9. 16:00
máj. 14. 16:00
10. máj. 14.
máj. 31. 16:00
11. jún. 11.

Téma
Papírmunka, ismerkedés, teljesítés feltételeinek ismertetése, az oktatásszervezés
alapkérdései és fő feladatai
Előadások az egyetem működéséről, a tantervekről, a kurzusmeghirdetésről, a
kurzusfelvételről, a kérvényekről és a döntési mechanizmusokról.
nincs konktaktóra, otthoni felkészülés
Előadásvázlatok, szervezési pályázatok feltöltése a Coospace megfelelő feladatánál. Max.
10 pont.
Témavállalások, tennivalók, határidők megbeszélése.
Nyilatkozat arról a Coospace-ben, hogy ki záróvizsgázó és ki nem.
Az első öt alkalom valamelyikéről való hiányzást pótló esszé(k) feltöltése a Coospace
megfelelő feladatánál. Esszénként max. 0 pont (min. -4).
Handout vagy szervezési jegyzőkönyv feltöltése az ápr. 14-i vizsgaelőadásokhoz, max. 10
pont
9-20: Vizsgaelőadások 1. (max. 20 pont)
Az első konferencia előadásairól szóló értékelés feltöltése
Handout vagy szervezési jegyzőkönyv feltöltése az ápr. 28-i vizsgaelőadásokhoz, max. 10
pont
9-20: Vizsgaelőadások 2. (max. 20 pont)
Záróvizsgázóknak: ha nincs meg min. 5 szekciórészvételük a vizsgaelőadásokon, akkor
pótlóesszék feltöltésének a határideje a Coospace megfelelő feladatánál. Esszénként max. 0
pont (min. -4).
A második konferencia előadásairól szóló értékelés feltöltése. Az ápr. 18-ig feltöltött
értékelésekkel együtt max. 10 pont.
Az előadás vagy a szervezés összefoglalása egy min. 10000 leütés hosszú esszében. Max.
20 pont. Többszörös terjedelem és tartalmi (valamint minőségi) többszörözés esetén a
pontszám is több lehet.
A megszerzett pontok és a javasolt jegyek láthatóak a Coospace-ben
18-20: Javítóvizsga záróvizsgázóknak 1.
10-12: Javítóvizsga záróvizsgázóknak 2.
Nem záróvizsgázóknak: ha nincs meg min. 5 szekciórészvételük a vizsgaelőadásokon,
akkor pótlóesszék feltöltésének a határideje a Coospace megfelelő feladatánál. Esszénként
max. 0 pont (min. -4).
Plusz feladatok elvállalásának határideje
18-20: Javítóvizsga (nem záróvizsgázóknak) 1.
Az elvállalt plusz feladatok teljesítésének határideje
18-20: Javítóvizsga (nem záróvizsgázóknak) 2.
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A részletes kurzusleírást illetve kurzusprogramot (a Tanrend mellékleteként) a szorgalmi időszakot megelőző
két héttel az Interneten közé kell tenni vagy/és a hallgató órafelvételi szándékának jelzésekor a hallgató
számára át kell adni. Ettől a szemeszter folyamán eltérni nem lehet. A kurzusleírást illetve kurzusprogramot a
tanszéken meg kell őrizni.

