A 2018/2019-AS TANÉV PROGRAMJA
(A program változásának jogát fenntartjuk!)
1. félév (őszi szemeszter)
Tanévnyitó:
Szorgalmi időszak:
Szakdolgozati címbejelentés nyári záróvizsga időszakra:
Elővizsga időszak:
Vizsgaidőszak:
Pótvizsgaidőszak:

2018. szeptember 21. péntek 11 óra
2018. szeptember 21 – december 14
2018. október 15.
2018. november 26 – december 14.
2018. december 15 – 2019. január 22.
2019. január 23 – 25.

A konzultációk tervezett időpontjai1 az 1. félévben:
2018. szeptember 21 – 22.
2018. október 5 – 6.
2018. november 16 – 17.
2018. december 7 – 8.

I., II., III., IV., V. évfolyam:

Szakdolgozat, záróvizsga az őszi szemeszterben (téli záróvizsga időszak)
Szakdolgozat leadási határidő:
Jelentkezés a téli záróvizsgára:
Vizsgaidőszak záróvizsgázóknak:2
Szakdolgozatvédés:
Záróvizsga időszak (írásbeli és szóbeli záróvizsga):

2018. október 15.
2018. november 5.
2018. november 26 – 2019. január 5.
2018. november 14 – december 14.
2019. január 2 – 2019. január 31.

2. félév (tavaszi szemeszter)
Szorgalmi időszak:
Szakdolgozati címbejelentés téli záróvizsga időszakra:
Tavaszi szünet:
Elővizsgaidőszak:
Vizsgaidőszak:
Pótvizsgaidőszak:

2019. február 4. hétfő – május 10. péntek
2019. április 2.
2019. április 23 – 26.
2019. május 6 – 10.
2019. május 13 – június 19.
2019. június 20 – 22.

A konzultációk tervezett időpontjai a 2. félévben:
I., II., III., IV., V. évfolyam:

2019. február 8 – 9.
2019. március 1 – 2.
2019. április 5 – 6.
2019. május 3 – 4.

Szakdolgozat, záróvizsga a tavaszi szemeszterben (nyári záróvizsga időszak)
Szakdolgozati címbejelentés:
Szakdolgozat leadási határidő:
Jelentkezés a tavaszi záróvizsgára:
Vizsgaidőszak záróvizsgázóknak:3
Szakdolgozatvédés:
Tavaszi záróvizsga időszak (írásbeli és szóbeli
záróvizsga):

2019. október 15.4
2019. március 18.5 hétfő
2019. március 18. hétfő
2019. május 6 – június 7.
2019. május 2 és 31 között
2019. június 1 – június 30.

A levelező tagozatos konzultációk tanrendben található időpontjai csak tájékoztató jellegűek, a végleges időpontokat
az egyházi rendezvényekhez igazítva fogjuk a tanév során pontosítani.
2
Ebben az időszakban a záróvizsgázóknak le kell tenniük az összes vizsgájukat ahhoz, hogy az abszolutórium kiállítható legyen a
záróvizsga megkezdéséig.
3
Ebben az időszakban a záróvizsgázóknak le kell tenniük az összes vizsgájukat ahhoz, hogy az abszolutórium kiállítható legyen a
záróvizsga megkezdéséig.
4
Az előző tavaszi címbejelentő is érvényes a nyári vizsgaidőszakra.
5
Indokolt esetben kérelemre legfeljebb az áprilisi konzultációig meghosszabbítható.
1

TANULMÁNYI KÉRELMEK, JELENTKEZÉSEK LEADÁSI,
TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

2018. szeptember 14.
12 óra
2018. szeptember 15.
2018. szeptember 28.
2018. szeptember 28.
2018. szeptember 28.
2018. október 14.
2018. október 14.
2018. október 15.
2018. október 15.
2018. november 5.
2018. november 9-10
2018. november 30.
2018. november 15 –
december 15.

tagozat (munkarend)váltási és átvételi kérelmek leadásának határideje az első félévre
vonatkozóan
tagozat (munkarend)váltási és átvételi kérelmek elbírálásának határideje az első félévre
vonatkozóan
szociális ösztöndíj kérelmek beadása a nappali tagozaton
kedvezményes (egyéni) tanrend kérelmek leadásának végső határideje
beiratkozás/bejelentkezés, tárgyfelvétel (tárgyleadás) határideje az első félévben
beiratkozás/bejelentkezés, tárgyfelvétel (tárgyleadás) végső határideje az első félévben
(késedelmi díjfizetés mellett)
szüneteltetés bejelentésének végső határideje az első félévben
szakdolgozat leadási határidő a téli záróvizsga időszakra
szakdolgozati címbejelentés nyári záróvizsga időszakra
jelentkezés a téli záróvizsgára
évfolyamdolgozati címbejelentő lap leadási határideje (tavaszi leadással)
évfolyamdolgozat leadási határideje ősszel
szakdolgozatvédés (az abszolutóriumhoz szükséges a szakdolgozat leadása, megvédése is)

Leadási határidő a konzulensnek: a szakdolgozat első változatának/20-30
oldalának/vázlatának/szinopszisának leadási határideje nyári záróvizsga-időszakban
vizsgázók számára6
tagozat (munkarend)váltási kérelmek leadásának határideje a második félévre
2019. február 14. éjfél
vonatkozóan
tagozat (munkarend)váltási kérelmek elbírálásának határideje a második félévre
2019. február 14. 12 óra
vonatkozóan
2019. február 15.
bejelentkezés, szüneteltetés, tárgyfelvétel határideje a második félévben
2019. február 18.
szociális ösztöndíj kérelmek leadásának határideje
2019. február 18.
kedvezményes (egyéni) tanrend kérelmek leadásának végső határideje
2019. március 13.
szüneteltetés bejelentésének végső határideje a második félévben (késedelmi díjfizetés
12 óra
mellett)
2019. március 14.
bejelentkezés végső határideje a második félévben (késedelmi díjfizetés mellett)
tárgyfelvétel (tárgyleadás) végső határideje a második félévben (késedelmi díjfizetés
2018. március 14.
mellett)
7
2019. március 18.
szakdolgozat leadási határidő a nyári vizsgaidőszakra
2019. március 18.
jelentkezési határidő a nyári záróvizsga időszakra
2019. április 1.
szakdolgozati címbejelentés téli záróvizsga időszakra
2019. április 5-6.
évfolyamdolgozati címbejelentő lap leadási határideje (őszi leadással)
2019. április 30.
évfolyamdolgozat leadási határideje tavasszal
2019. május
szakdolgozatvédés (az abszolutóriumhoz szükséges a szakdolgozat leadása, megvédése is)
államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjas képzésre való átsorolási kérelmek leadási
2019. június 22.
határideje 2018/19-es tanévre vonatkozóan
Leadási határidő a konzulensnek: a szakdolgozat első változatának/20-30
oldalának/vázlatának/szinopszisának leadási határideje a téli záróvizsga-időszakban
2019. június 28.
vizsgázók számára6
államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjas képzésre való átsorolási kérelmek
2019. július 1.
elbírálásának kezdete
kevés kredit megszerzése miatt önköltséges/költségtérítéses képzésre való átsorolásról
2019. július 31.
szóló döntés határideje; átsorolásról való döntés határideje, ha az állami ösztöndíjas
visszavonja nyilatkozatát a képzés feltételeinek vállalásáról
2018. december 20.

6
7

A konzulens más időpontot, feladatot is megadhat.
Indokolt esetben kérelemre legfeljebb az áprilisi konzultációig meghosszabbítható.

