
2005-2006 tanév 2. félév
tanulmányi rendjének kialakítása

A tanév els  félévben bevezetett internetes iratkozás sikeresnek bizonyult annak ellenére, hogy a
5000 hallgatónak felkínált lehet séget csak 1936-an használták ki. A nappali tagozaton 5000 hallgató
iratkozását  kellett  megoldani,  a  sajnálatosan  sok  sorbaállással  és  sok  munkaráfordítással  járó
hagyományos rendszer szerint.

Az esti  és  levelez  tagozatos  hallgatók gyakorlatilag nem éltek ezzel a lehet séggel.  Az internet
használata 2500, nagyszámba távolabbról bejáró és már dolgozó hallgató részére jelentene jelent s
id megtakarítást.

Az  internetes  iratkozás  a  kari  adminisztráció  elvégzését  is  egyszer síti  és  felgyorsítja.  Ezért  a
második  félévre  kari  szabályzatot  betartó  minden  hallgató  részére  elérhet vé  kell  tenni  ezt  a
lehet séget. Várhatóan a 10 000 f s  hallgatói létszámból 8000-8500 f  mentesülhet a félév eleji több
órás sorbanállástól. A hallgatókat a saját érdekükben és a Kar érdekében  meg kell gy zni  és rá kell
beszélni az internetes iratkozás használatára. 

Az  elvégzett  tanulmányok  nyilvántartásának  szempontjából  sokkal  fontosabb  a  tárgyfelvétel
rendjének megváltoztatása. Csak így biztosítható, hogy a törvény által is el irt  törzskönyvvezetéshez
pontos adatok kerüljenek az ETR-be.
 
A  tárgyjelentkezés  és  a  jelentkezés  elfogadása  ett l  a  félévt l  az  ETR-ben  interneten  keresztül
történik. A tárgyfelvétel három részb l  áll:

-  El zetes  tárgyjelentkezés,  a  szabályzatban  el irt  rangsor  kialakítása.(Létszámkorlátozás
nélkül).  A  tanszékek  és  a  hallgatók  részére  tájékoztatást  ad  az  oktatás  sz k
keresztmetszeteir l.  Az igények és a lehet ségek  ismeretében még id ben  lehet séget  ad
módosítások elvégzésére.

- A rangsor alapján a létszámkorlátok érvényesítése. A létszám fölött jelentkezések törlése. 
A törlésr l  a jelentkez  értesítése e-mailben. 

- A szabad létszámmal rendelkez  kurzusokra, pontos id pontra kiírt versenyjelentkezés. Az
foglalja el a szabad helyeket, aki el bb  jelentkezik   

A felvett  tanegységeket  az  indexbe kódszerinti  sorrendben a  Tanulmányi  Osztály  vezeti  be.  Az
indexbe  és az ETR-be bekerül  tanegységek egyez sége  csak így biztosítható. A kézzel beirt és az
ETR-be rögzített 60-70 ezer tárgy összeolvasására nincs szabad kapacitás.  

Ezek figyelembevételével a félév menetrendje így kerül kialakításra:

Internetes iratkozás
A regisztrációs lap és az index leadása 2006. január 4 – február 4.

Iratkozás, az index leadása 2006. február 6 – 11.

Internetes tárgyjelentkezés 2006. január 4 – február 12.

A rangsor alapján a létszám feletti  
jelentkez k  törlése 2006. február 13.

A szabad helyekre versenyjelentkezés
és az adatfeldolgozási hibák rendezése 2006. február 15.  12 óra 00 perc - február 25.

A felvett tárgyak bevezetése az indexbe (TO feladata) 2006. február 27.- április 30.

Index felvétel 2006. május 2 – 9.
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Gyakorlati, szemináriumi jegyek beíratása 2006. május 8 – 28.

Internetes iratkozás
A regisztrációs lap és az index leadása 2006. június 10 – szeptember 2.

Az  IK,  PPK  és  TTK  már  használja  az  internetes  tárgyjelentkezést  a  túljelentkezésb l  adódó
problémák kezelésére.

A bevezetést l  várható el nyök:

A hallgató a féléves vizsgáinak befejezése után azonnal megtervezheti a következ  félévi órarendjét.
A tanegység, kurzus meghirdetéssel kapcsolatos problémák korábban kiderülnek, több id  marad a
tanszékek részére a szükséges módosítások elvégzésére. 
Az index kitöltés tartalmilag és formailag el nyösen változik.
Az adminisztráció egyszer södik, nagymértékben csökken a sorbaállás.
A tanárok a tárgyfelvétel elfogadásának aláírással történ  igazolásától mentesülnek.

Megvalósításhoz szükséges eszközök:

Gyors nyomtató tanulmányi el adóknak:  3db 
Címkék lézernyomtatóhoz: 15 000 db cimke /félév
Nyomtató program

Már  a  jelenlegi  els  félévet  is  érint  változás  a  szakzáróvizsga  jelentkezés  egyszer sítése.  A
szigorlati  jegyz könyvekhez  hasonlóan  a  szakzáró  vizsgázók  jegyz könyve  is  a  tanszéki
adminisztrátorok számára kinyomtathatóvá válik.  A szakzáró vizsgák beosztását  a hallgatók által
felvett kódok alapján a tanszékek közvetlenül elvégezhetik. 

Budapest, 2005. szeptember 17.

Simon Géza

Melléklet 

1. sz. melléklet  IK, PPK és TTK által használt rangsorolásos tárgyjelentkezés ismertet je
2. sz. melléklet  Az index kitöltés tervezett formája (minta)
3. sz. melléklet A BTK rangsor (tervezett)
4. sz. melléklet Létszámadatok 2005-2006 tanév 1. félév 

/var/www/html/docs/tr0.doc


