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Tudnivalók - Rangsor

A 2005-2006-1 ciklusban a rangsorolásos tárgyjelentkezés az IK, PPK (többek között minden általános testnevelés és tanárképzési óra
gazdája) és TTK kezelési körök által meghirdetett kurzusokat érinti. A rangsorolásos tárgyjelentkezés lényege, hogy a kurzusokra
bekerülés független a jelentkezés idejét l,  aki korábban jelentkezik, az nem tudja kiszorítani a kés bb  jelentkez ket.  Ílymódon a
kurzusokon túljelentkezés jön létre, a vágás során az alábbi szempontrendszer alapján jelentkezések törl dnek.  A vágást követ en  mindig
versenyjelentkezés van a maradék helyek feltöltésére. 

IK és TTK

Az alábbi információk csak az IK és a TTK által meghirdetett kurzusokra vonatkoznak! 

A tárgyjelentkezés szorgalmi id szak  els  hetének végéig tartó szakaszában automatikus rangsorolás folyik. Ennek során minden
tárgyfelvételhez egy rang és egy mázli nev  számot rendelünk (utóbbit egyenl  rangok esetére), melyek alapján rendezzük a
jelentkezéseket. A rangsorolásos jelentkezést a vágás követi, mely során a tervezett létszámon felüli jelentkezéseket töröljük. 

Rang

A rangod egy képzési programhoz felvett tárgyad esetén különböz  szempontok alapján szerzett pontok összege: 

• Bónuszok: ide tartozik els sorban az el zetes jelentkezés, amiért 1000 pont jár. Ezt az els sök  els  félévükben automatikusan
megkapják minden els  félévre ajánlott tárgyra. (Hogy ne csak egy példát említsünk, programtervez k  esetén aki a programozási
környezet tárgyat el z  félévben is felvette, kap -2000 "bónuszpontot".) 

• Kötelez  tárgy felvétele képzési program szerint ajánlott féléven: 500 pont. 

• Kötelez en  választható tárgy felvétele képzési program szerint ajánlott féléven: 400 pont. 

• Kötelez  tárgy felvétele egyéb esetben: 300 pont. 

• Kötelez en  választható tárgy felvétele egyéb esetben: 200 pont. 

• Egyéb tárgy felvétele ajánlott féléven: 100 pont. 

• Id sebbek el nyben: mindenki kap annyi pontot, mint ahányadik félévre jár, de f iskolai képzésben legfeljebb 8-at, egyetemiben
legfeljebb 10-et. 

Megjegyzések: 

• Rangsorolás során kötelez nek  tekintünk egy tárgyat egy képzési programon, ha a képzési program bármely szakirányában
kötelez .  Ennek technikai oka, hogy ez ETR-ben nincsenek szakirányos adatok. 

• Rangsorolás során kötelez en  választhatónak tekintünk egy tárgyat egy képzési programon, ha a képzési program bármely
szakirányában kötelez en  válaszható, de semelyikben sem kötelez .  

• Egy tárgy egy képzési programban is lehet több féléven is ajánlott. 

• Általános képzési programra felvett tárgy rangját csak a bónuszok adják. 
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Mázli

A mázli - bár neve nem ezt sugallja - egyértelm  függvénye az EHA, ciklus, kurzuskód (ha van benne pont, akkor csak az utolsó pont el tti
rész) adatoknak. Tehát a ranggal ellentétben nem függ a képzési programtól, viszont függ a csoportszámtól (kurzuskód végi számjegyek).
Nem függ a jelentkezés idejét l,  ha többször jelentkezel, mindig ugyanazt a mázlit kapod. A visszaélések gyanújának eloszlatása
érdekében a mázlit számító algoritmus itt megtekinthet , bárki ellen rizheti a kiszámított mázlikat! 

PPK

Az alábbi információk csak a PPK által meghirdetett kurzusokra vonatkoznak! 

A tárgyjelentkezés szorgalmi id szak  els  hetének végéig tartó szakaszában automatikus rangsorolás folyik. Ennek során minden
tárgyfelvételhez egy rang nev  számot rendelünk, melyek alapján rendezzük a jelentkezéseket. A rangsorolásos jelentkezést a vágás
követi, mely során tervezett létszámon felüli jelentkezéssel bíró kurzusokról törlünk minden jelentkezést, amelyhez tartozó rang nem
nagyobb, mint a legnagyobb létszámon felüli rang. 

Rang

A rangod egy képzési programhoz felvett tárgyad esetén különböz  szempontok alapján szerzett pontok összege: 

• Kötelez  vagy kötelez en  választható tárgy felvétele: 30 pont. 

• Id sebbek el nyben: (10-(f iskolai képzésben 8, egyetemiben 10)+(ahányadik félévre
jár, de f iskolai képzésben legfeljebb 8, egyetemiben legfeljebb 10))*2 pont.
(Legalább 2, legfeljebb 20 pont.) 

• Esti tagozatos hallgatók: 4 pont. 

• Szakpárosok és többszakosok el nyben: 1 pont. 

Megjegyzések: 

• Általános képzési programra felvett tárgy rangját csak a szakpárosok és többszakosok 1 pontja adja. 

Példa

Tegyük fel, hogy egy 15 f sre  tervezett tárgyat 20 hallgató vesz fel, ebb l  10 hallgatónak 2 rangpontja van, 10-nek pedig 1. Ekkor az els
létszámon felüli - tehát 16. - jelentkezés rangja 1, ennél többel lehet az órára bekerülni. Végeredményben így rangsorolásos jelentkezés
során 10 hallgató vehette fel a kurzust, a többi helyre versenyjelentkezésben lehet bekerülni. 

Tippek hallgatóknak

• A vágás el t t  fél-egy nappal nézze meg a kurzus információban (tanulmányok menücsoport), melyik jelentkezésével hogyan áll!
Lehet, még a vágás el tt  célszer  átterveznie az órarendjét! 

• A kurzusfelvétel törlés nev  e-mail értesít  vonatkozik a vágáskor törölt jelentkezésekre is. Az értesít höz  publikus e-mail címet
kell megadnia az etrM/beállítások/elérhet ségek  funkcióval. Az e-mail értesítések a felhasználói beállítások alatt adhatók meg. 

A vágáskor törölt jelentkezésekr l  minden érintett névreszóló üzenetet kap. A névreszóló üzenet nev  e-mail értesít t  érdemes
bekapcsolni - a TO és a rendszer üzeneteit nem árt miel bb  észrevenni.  és a rendszer üzeneteit nem árt miel bb  észrevenni.


