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Tisztelt Tantárgyfelelős!
A 2010/2011-es tanév tanterének feltöltése idén is a jól ismert Tantárgybejelentő felületen történik. A felület
szerkezete és tartalma nagyrészt változatlan, de szeretném felhívni figyelmét néhány apróbb módosításra.
A tantárgy alapadatai (cím, kód, óraszám, kreditszám, előfeltétel) idén a Tantárgybejelentő felületen nem
változtathatóak. Amennyiben nyomós indoka van arra, hogy a fenti adatok változtatását kérje, a
tantárgybejelentő felület legvégén a „Megjegyzés a Kurrikulum Bizottságnak” pontba leírhatja, hogy
milyen változtatást kíván tenni. A változtatáshoz a Kurrikulum Bizottság egyetértése szükséges.
Amennyiben kötelező tárgy esetében tantárgyfelelős váltás történik, azt kérjük, hogy az Intézetigazgató
levélben jelezze a Kurrikulum Bizottságnak. Választható kurzus esetében, ha a tantárgyfelelős átadja másnak
a kurzusát, arról neki kell nyilatkoznia levélben.
Kérjük vegye figyelembe azt, hogy amennyiben a tantárgy alapadataiban az Ön által kért változtatást a
Kurrikulum Bizottság elfogadja, a szabályok szerint az csak felmenő rendszerben kerülhet bevezetésre:
azaz csak a 2010/2011-es tanévben és később felvett hallgatóink számára lesz érvényes.
Bekerült egy új opció a Tantárgybejelentő rendszerbe, melyen keresztül Önnek jeleznie kell, hogy kíván-e a
kurzusához vizsgakurzust meghirdetni és ha igen, melyik félévben/félévekben. Az itt megadott adatok
alapján fogjuk meghirdetni a 2010/2011-es tanév mindkét félévében a vizsgakurzusokat. Utólagos bejelentés
alapján nem áll módunkban vizsgakurzust meghirdetni! Ugyanitt kell nyilatkozni, hogy az őszi
szemeszterben meghirdetendő vizsgakurzusánál engedélyez-e előrehozott vizsgát.
A fakultatív kurzusok esetében kikerült a felületről az elektív kurzussá történő átminősítést kérő ablak.
Amennyiben kurzusának átminősítését kéri, ezt az igényét az oldal végén a “Megjegyzés ...” rovatban kell
közölnie.
Kérjük, hogy a szöveges részek feltöltésekor fokozottan ügyeljen a pontosságra és a nyelvhelyességre,
mert az Ön által megadott adatok változtatás nélkül fognak bekerülni a 2010/2011-es évi Tanrendi
kiadványba és az ETR-be! A tantárgyleírást minden esetben az oktatás nyelvén kell feltölteni!
Amikor elkészült az adatok feltöltésével kérjük minden esetben zárja le a tárgybejelentést. A “Véglegesítés”
gomb használata jogi aktusnak minősül, mellyel jelzi, hogy a kurzust adott formában óhajtja tartani, ezért
erre akkor is szükség van, ha az adatokon nem kíván változtatni. Amelyik kurzust a tantárgyfelelős nem
zárja le, az a kurzus a 2010/2011-es tanévben nem kerül meghirdetésre! Amennyiben választható
kurzusát szüneteltetni kívánja a 2010/2011-es tanévben, az kattintson a „szüneteltet” gombra.
A Tantárgybejelentőhöz nem az ETR-kóddal tud bejutni. Amennyiben elfelejtette jelszavát, mielőbb
lépjen kapcsolatba a Tanulmányi Hivatal munkatársaival, Nagy Katalinnal (kata.nagy@aok.pte.hu,
1136-os mellék) vagy Horváth Viktorral (viktor.horvath@aok.pte.hu, 1060-as mellék). Amennyiben Ön
eddig még nem hirdetett meg tantárgyat, de fakultatív kurzust kíván bejelenteni, mielőbb lépjen kapcsolatba
fenti munkatársainkkal és kérjen tőlük hozzáférést.
A Tantárgybejelentő felület elérhető a www.aok.pte.hu oldalon a MUNKATÁRSAKNAK menüpont
alatt az „Oktatás” címszó alatt Tárgybejelentő címmel
2010. február 17. és március 7. között
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