FONTOS: az órarendi adatok változhatnak. Az itt található táblázatok a 2007. jan. 13. 12:00
órai állapotot tükrözik.
Ugyanez vonatkozik a kurzuskódokra, a beszúrt megjegyzésekre stb.
Elsőéves magyar szakosok számára készített kurzusfelvételi tanácsadó: egyben a
tanszékeknek szánt információkkal ellátva
Itt találhatóak a részletes kurzusadatok, amelyeket az elsőéves magyar szakosoknak fel kell /
lehet venniük:
http://tanrendsql.btk.pte.hu/200620072/tanrend.asp?kod=MRNB
(megkereshető a http://tanrendsql.btk.pte.hu oldalról elindulva is, az MRNB modul / képzési
program kiválasztásával).
Kötelező előadások: a pirosakat mind fel kell venni, a sárgákból egyet kell választani.
hétfő
08-09
09-10
10-11
11-12

kedd

szerda

17-18

péntek

9:30-12:30:
MRNB080102
Antik
Irodalomtörténet
(Görög),
MRNB090101 kéthetente
Magyar
mondattan I.
14-17:
MRNB050101
Stilisztika,
kéthetente
17:30-19:
MRNB070101
A magyar
felvilágosodás
irodalma

MRNB060201
Régi
magyarországi
irodalom

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

csüt.

MRNB080101
Világirodalom a
kezdetektől a
felvilágosodásig
(max. 15 fő van
megadva, holott a
C/V/2
nagyelőadóban
lesz? Vagy a
létszámhatár rossz,
vagy a terem.)

18-19
19-20
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FONTOS: az órarendi adatok változhatnak. Az itt található táblázatok a 2007. jan. 13. 12:00
órai állapotot tükrözik.
Ugyanez vonatkozik a kurzuskódokra, a beszúrt megjegyzésekre stb.
MRNB03: ezekből össze kell gyűjteni 4 kreditet.
• Vagy fel kell venni most EGY DARAB 4 kredites kurzust (az MRNB030300 és
MRNB030301 kivételével ezeknek mind 4 krediteseknek kell lenniük, ha nem azok,
az meghirdetési hiba és jelezni kell a tanszéken!),
• vagy el kell kezdeni a szakkönyvtárosi munkát (a 0 kredites MRNB030300 bevezető
kódon), és másod- és harmadévben, 4 szemeszter alatt meglesz a 4 kredit (mivel a 0
kredites bevezető kurzus után mindig 1 kreditesek a kurzusok, de ezeket csak azok
vehetik fel, akik túl vannak az első könyvtárosi vizsgán).
• Ha valaki a 4 kredites kurzusok közül is válogatna ÉS szakkönyvtáros is szeretne
lenni, akkor az egyiket ne MRNB03, hanem MRNB18 kód alatt végezze (mindegyik
kurzusnak lesz mindkét kódja).
hétfő

kedd

szerda

08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16

MRNB030201
Az ember és a
számítógép
interakciója

16-17
17-18
18-19
19-20

MRNB030401
Kommunikáció
az egyetemen

MRNB030405
Moziban,
képernyő előtt
MRNB030300
Könyvtári
munka
(kéthetente)
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csüt.
MRNB030102
A tudományos
írásmű
MRNB030101
Tudományos
írásmű

péntek

FONTOS: az órarendi adatok változhatnak. Az itt található táblázatok a 2007. jan. 13. 12:00
órai állapotot tükrözik.
Ugyanez vonatkozik a kurzuskódokra, a beszúrt megjegyzésekre stb.
MRNB04: fel kell venni az EGYIK (2 kredites) szemináriumot a következők közül:
hétfő
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

kedd

szerda

9.30-11
MRNB040102
Helyesírás

csüt.
MRNB040109
Helyesírás

MRNB040107
Helyesírás
MRNB040101 MRNB040105 MRNB040108
Helyesírás
Helyesírás
Helyesírás
MRNB040106
Helyesírás
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péntek

FONTOS: az órarendi adatok változhatnak. Az itt található táblázatok a 2007. jan. 13. 12:00
órai állapotot tükrözik.
Ugyanez vonatkozik a kurzuskódokra, a beszúrt megjegyzésekre stb.
MRNB0603: egy 2 kredites szemináriumot kell felvenni a következők közül:
hétfő
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

kedd
MRNB060301
Janus
Pannonius
elégiái
MRNB060302
SzelencekemenceVelence
12-13:30:
MRNB060307
Két
énekeskönyv
13:30-15:
MRNB060305
A 16. századi
bibliai epika

szerda

csüt.

MRNB060304
A 16. századi
bibliai epika

MRNB060308
Két
énekeskönyv
MRNB060303
Régi
magyarországi
irodalom
szeminárium 16. század

MRNB060306
A 16. századi
bibliai epika

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

4

péntek

FONTOS: az órarendi adatok változhatnak. Az itt található táblázatok a 2007. jan. 13. 12:00
órai állapotot tükrözik.
Ugyanez vonatkozik a kurzuskódokra, a beszúrt megjegyzésekre stb.
MRNB0902: mindenkinek kell választania EGY darab 2 kredites szemináriumot a
következőkből:
hétfő
08-09
09-10
10-11
11-12

szerda

MRNB090203
Magyar
mondattan
gyakorlat I.
MRNB090206 MRNB090201
Magyar
Magyar
mondattan
mondattan
gyakorlat I.
gyakorlat I.
MRNB090204
Magyar
mondattan
gyakorlat I.

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

kedd

MRNB090205
Magyar
mondattan
gyakorlat I.

18-19
19-20
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csüt.
MRNB090202
Magyar
mondattan
gyakorlat I.

péntek

FONTOS: az órarendi adatok változhatnak. Az itt található táblázatok a 2007. jan. 13. 12:00
órai állapotot tükrözik.
Ugyanez vonatkozik a kurzuskódokra, a beszúrt megjegyzésekre stb.
MRNB17: ebben a félévben (is) 4 kreditet kell gyűjteni a következő kurzusokból (a képzés
során összesen 24 kreditet). Általában 2 kredites kurzusokról van szó, tehát KETTŐ kurzust
kell a 4 kredithez felvenni. – ezeknek a kurzusoknak az órarendi időpontját jan. 3-án írtam
össze, és azóta nem ellenőriztem újra (a többiét jan. 13-án újra átnéztem és javítottam, ahol
kellett, ezt a tájékoztatót)!
hétfő
08-09
09-10

10-11
11-12
12-13
13-14

MRNB170212
Régi magyar
irodalmi
szövegek
retorikai
elemzése

14-15
15-16

MRNB170202
Hogy kerül
Arnaut a
purgatórium
csúcsára?

16-17
17-18

18-19
19-20

kedd
8:30-10:
MRNB170209 Szabadon
választható ismeretek
irodalomtudományból
9:30-11:
MRNB170210 A halál és
a barokk
10-11:30:
MRNB170208 Szabadon
választható ismeretek
irodalomtudományból
11-12:30:
MRNB170112 Nádas
Péter prózája
12:30-14:
MRNB170211 Zseblatin
magyar szakosoknak

MRNB170107 Kortárs
magyar líra

MRNB170111
Marxizmustól vallomásig

szerda
8-9:30:
MRNB170205 Szabadon
választható ismeretek
irodalomtudományból Tolsztoj poétikája
8:30-10:
MRNB170206 Szabadon
választható ismeretek
irodalomtudományból
MRNB170119 Klasszikus
modernség, klasszikus
olvasmányok
MRNB170114
Irodalomelméleti
olvasószeminárium
MRNB170203 Szabadon
választható ismeretek
irodalomtudományból Apró madarak
MRNB170207 Szabadon
választható ismeretek
irodalomtudományból
MRNB170117 Trendek,
tendenciák és szövegek a
kortárs fantasztikus
irodalomból

MRNB170110
Pszichoanalízis és
irodalomkutatás a
posztstrukturalista
fázisban
MRNB170113
Irodalomelméleti
olvasószeminárium
MRNB170115 Sensusműhelyszeminárium
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csüt.
9:30-11:
MRNB170106
Dupla(?) fedelű
történetek
10-11:30:
MRNB170116
Shakespeare és
az Újhistorizmus
11-12:30:
MRNB170109
Bevezetés a
rövidprózai
szövegek
elemzésébe
11-12:30
MRNB170204
Tudományos
határátlépések
12:30-14:
MRNB170108
Önéletírás és
napló a XX
századi magyar
irodalomban
12-16,
kéthetente:
MRNB170118
Mészöly Miklós
írásművészete

péntek

MRNB170105
Szerző nélkül

FONTOS: az órarendi adatok változhatnak. Az itt található táblázatok a 2007. jan. 13. 12:00
órai állapotot tükrözik.
Ugyanez vonatkozik a kurzuskódokra, a beszúrt megjegyzésekre stb.
MRNB18: a hároméves képzés során összesen 8 kreditet kell gyűjteni ebből a tárgyból. Itt
vannak meghirdetve 2 és 4 kredites kurzusok is: figyeljetek a kurzusok kreditszámára a
válogatáskor! Ebben a tárgyban is lehet szakkönyvtári munkával kreditet gyűjteni.
sárga: 4 kredites kurzusok, amelyeket az MRNB03 tárgyban is fel lehet venni (de a két tárgy
közül csak az egyikben!)
lila: szakkönyvtárosi munka (ez is felvehető az MRNB03-ban, de szintén csak az egyik
helyen!)
zöld: 2 kredites kurzusok, lsőévesek számára csak ezen a kódon vehetőek fel. Két db kell
belőlük ahhoz, hogy meglegyen a szükséges 4 kredit.
hétfő

kedd

08-09
09-10

10-11
11-12

MRNB180108
Szemiotika II.

12-13

MRNB180113
Angol nyelvű
(nyelvészeti)
szövegek

13-14
14-15
15-16

MRNB180103
Az ember és a
számítógép
interakciója

16-17
17-18
18-19
19-20

szerda
MRNB180112
A filológia pécsi
tudománytörténete
8:30-10:
MRNB180116
Bevezetés az
anyanyelvi nevelésbe
MRNB180111
Az írás –
olvasószeminárium
MRNB180114
Magyar fogalmazás
11:00-12:30:
MRNB180115
Romák és oktatás

MRNB180106
Kommunikáció
az egyetemen

MRNB180107
Moziban, képernyő
előtt
MRNB180105
Könyvtári munka
(kéthetente)
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csüt.
MRNB180102
A tudományos
írásmű

MRNB180101
Tudományos
írásmű
9:30-11:
MRNB180110
Az írás 2.
MRNB180109
Az írás

péntek
MRNB180117
Retorika

FONTOS: az órarendi adatok változhatnak. Az itt található táblázatok a 2007. jan. 13. 12:00
órai állapotot tükrözik.
Ugyanez vonatkozik a kurzuskódokra, a beszúrt megjegyzésekre stb.
Pótlások az előző félévből: ha valakinek nem sikerült valamilyen első féléves kurzus, néhány
esetben ezt most pótolhatja (más esetekben várni kell a következő, 2007 őszi szemeszterig).
hétfő

kedd

szerda

08-09
09-10
10-11
11-12
12-13

péntek

BONB010101
Filozófiatörténet
bölcsészeknek
MRNB010101
Logika és nyelvészet

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

csüt.

BONB030201
Irodalomtudomány
proszeminárium
BONB030101
Bevezetés az
irodalomtudományba

19-20
A BONB-kezdetű kurzusok (amelyekből a magyar szakosok csak a BONB01-gyel és a
BONB03-mal kezdődőeket vehetik fel!!! Hiába jelennek meg számukra más kezdetűek is,
azok nem számítanak majd bele a képzésükbe!) ezen a kódon olvahatóka részletesen:
http://tanrendsql.btk.pte.hu/200620072/tanrend.asp?kod=BONB
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FONTOS: az órarendi adatok változhatnak. Az itt található táblázatok a 2007. jan. 13. 12:00
órai állapotot tükrözik.
Ugyanez vonatkozik a kurzuskódokra, a beszúrt megjegyzésekre stb.
Hogyan állítsd össze az órarendet? És hogyan vegyél fel kurzust?
1. A kötelező kurzusokat mindenképpen fel kell venned (lásd első táblázat pirossal jelölt kurzusai):
ezeket rögtön be is jegyezheted az órarendedbe. Ez nem azt jelenti, hogy a kurzusfelvételt is ezzel kell
majd kezdened (lásd később)! Az MRNB08-as kötelező tárgyból két időpont közül választhatsz:
érdemes mindkettőt feljegyezni, ki tudja, hogy az általad választott szemináriumokkal melyik nem
ütközik.
2. A tavalyihoz képest annyiban változott idén a helyzet, hogy a legtöbb kötelező szeminárium
esetében sem ugyanaz van az óra tartalma: az idén egyedül az MRNB0902-es szemináriumokon
ugyanaz a tananyag, a többi alternáló szeminárium esetében (MRNB03, MRNB04, MRNB0603,
MRNB17, MRNB18) nem csak az időpont különböző az egyes órákon, hanem a kurzus anyaga is.
Érdemes alaposan áttanulmányozni az annotációt, ha van, az előre valahova feltöltött részletesebb
kurzusleírásokat, meghallgatni a felsőbbévesek tanácsait, és azután dönteni arról, mit szeretnél
felvenni. A http://iwiw.hu oldalon van PTE BTK-s fórum, és itt lehet tanácsot kérni felsőbbévesektől a
kurzusfelvételhez (keress rá arra, hogy „PTE” a topikkeresőben, és megtalálod). Az ETR-ben
(http://www.tr.pte.hu) is vannak fórumok, itt is lehet érdeklődni.
3. Ha megvan, a legjobb, legtetszetősebb A-verzió, csinálj minimum még egy tervet arra az esetre, ha
nem sikerülne valamelyik kurzust felvenned.
4. Legyen nálad kinyomtatva a tervezett órarended, amikor megkezdődik a kurzusfelvétel, és te is
beszállsz a versenybe. A legfontosabb adatok, amelyek mindenképpen legyenek ott a nyomtatott
papíron: kurzuskód, kurzuscím, létszámhatár, órarendi adatok (időpont, hely). Azokat az órákat is
nyomtasd ki a lehető legáttekinthetőbb rendben, amiket nem választottál ki: ha mégis rájuk
fanyalodsz, gyorsan tudj dönteni. Az jut be az órákra, aki gyorsabban klikkel! Ezért hagyd a végére
azokat az órákat, ahol nincs megadva létszámhatár, vagy nagyon nagy szám van megadva: oda
bármeddig tudsz jelentkezni. A kurzusfelvétel kezdetén azokat az órákat vedd fel először, amiket
nagyon fontosnak tartasz, és amikről (a létszámkorlát miatt) félő, hogy lemaradsz. (a pontos
időpontoknak az ETR-ben kell utánanézni).
5. Amikor megtervezed a stratégiádat, vedd figyelembe, hogy a szakodhoz / képzési programodhoz
tartozó kurzusfelvétel első napján 24 óra alatt max. 7 kurzust vehetsz fel képzési programonként:
vagyis ne jelentkezz (a biztonság kedvéért) az összes MRNB17-es vagy MRNB18-as kurzusra, mert
akkor nem tudsz jelentkezni a többi MRNB-s kötelező tárgyra, csak másnap, amikor már nem biztos,
hogy olyan kurzusokon lesz hely, ami befér az órarendedbe.
6. Ha megszerezted a számodra legfontosabb helyeket, pihenhetsz egy kicsit: a kurzusfelvétel eltart
egy darabig (nézz utána az ETR-ben!). Valameddig valahogyan a kurzus oktatói is biztosan fel tudnak
jelentkeztetni téged a kurzusukra, akkor is, ha már betelt a létszám. Vagyis, ha nagyon fontos neked
valamelyik óra, menj el rá az első tanítási héten (vagy keresd meg a tanárt minél előbb, nehogy mások
megelőzzenek: a létszámhatárt ugyanis a teremméretek adják), és próbáld meg meggyőzni, hogy
vegyen fel a kurzusra téged.
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FONTOS: az órarendi adatok változhatnak. Az itt található táblázatok a 2007. jan. 13. 12:00
órai állapotot tükrözik.
Ugyanez vonatkozik a kurzuskódokra, a beszúrt megjegyzésekre stb.
A létszámhatárokról: [folyt. köv]
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