A 2022/2023-AS TANÉV TERVEZETT PROGRAMJA – 1. FÉLÉV (ŐSZI SZEMESZTER)
(A program változtatásának jogát fenntartjuk.)
Tárgyfelvétel (tárgyleadás) határideje az első
félévben*
Tanévnyitó:
Szorgalmi időszak:
Első tanítási nap a nappali tagozaton:
Beiratkozás/bejelentkezés határideje az első
félévben
Elővizsga időszak:
Vizsgaidőszak:
Pótvizsgaidőszak:

2022. szeptember 13. 12 óra
2022. szeptember 16. péntek 11 óra
2022. szeptember 16 – december 11.
2022. szeptember 19.
2022. szeptember 18.
2022. november 28 – december 11.
2022. december 12 – 2023. január 18.
2023. január 19–21.

A konzultációk tervezett időpontjai** az 1. félévben:
I., II., III., IV., V. évfolyam:

2022. szeptember 16–17.
2022. október 7–8.
2022. november 4–5.
2022. december 2–3.

Szakdolgozat, záróvizsga az őszi szemeszterben (téli záróvizsga időszak)
Szakdolgozati címbejelentés nyári záróvizsga
időszakra:
Jelentkezés a téli záróvizsgára a Neptun rendszerben:
Szakdolgozat első feltöltése a Moodle rendszerbe:
Vizsgaidőszak záróvizsgázóknak:***
Szakdolgozat második, végleges feltöltése a
Neptun rendszerbe:
Szakdolgozatvédés:
Záróvizsga időszak (írásbeli és szóbeli záróvizsga):

2022. október 17. éjfél
2022. november 9-16.
2022. november 6. éjfél
2022. november 28 – 2023. január 7.
2022. november 27. éjfél
2022. december 12 – 2023. január 31.
2022. december 12 – 2023. január 31.

Tárgyat felvenni lehetséges a bejelentkezést/beiratkozást megelőzően is.
A levelező tagozatos konzultációk tanrendben található időpontjai csak tájékoztató jellegűek, a végleges időpontokat a tanév
során pontosítjuk.
***
Ebben az időszakban a záróvizsgázóknak le kell tenniük az összes vizsgájukat ahhoz, hogy az abszolutórium kiállítható legyen a
záróvizsga megkezdéséig.
*

**

TANULMÁNYI KÉRELMEK, JELENTKEZÉSEK ELEKTRONIKUS LEADÁSI,
TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE*

1. FÉLÉV
2022. július 25.
16:00
2022. szeptember
13. 12 óra
2022. szeptember
18.
2022. szeptember
30.
2022. szeptember
30.
2022. október 4.
2022. október 10.
déli 12 óra
2022. október 10.
déli 12 óra
2022. október 17.
éjfél
2022. november 1.
éjfél
2022. november 7.
éjfél
2022. november 6.
éjfél
2022. november 916.
2022. november
27. éjfél
2022. november
30. éjfél
2022. december 10
– 2023. január 31.
2023. január 6.
2023. január 14.
2023. január 28-30.

*

előzetes tárgyfelvétel indulása
tárgyfelvétel (tárgyleadás) határideje az első félévben (tárgyat felvenni
lehetséges a bejelentkezést/beiratkozást megelőzően is.)
beiratkozás/bejelentkezés határideje az első félévben
szociális ösztöndíjkérelmek beadása a nappali tagozaton
egyéni tanrend kérelmek leadásának határideje
két egybefüggő féléve passzív státuszú hallgatók visszajelzési határideje
beiratkozás/bejelentkezés, tárgyfelvétel (tárgyleadás) végső határideje az első
félévben (késedelmi díjfizetés mellett)
szüneteltetés bejelentésének végső határideje az első félévben (késedelmi
díjfizetés mellett)
szakdolgozati címbejelentés nyári záróvizsga időszakra (Moodle rendszerben)
(Szakdolgozatot leadóknak) Elfogadott szakdolgozati címbejelentő és
konzultációs igazolás feltöltése a Moodle rendszerben
évfolyamdolgozati címbejelentő lap leadási határideje tavaszi leadással (Moodle
rendszerben)
szakdolgozat első feltöltése Moodle rendszerbe
jelentkezés a téli záróvizsgára (Neptun rendszerben)
szakdolgozat második, végleges feltöltése Neptun rendszerbe
évfolyamdolgozat első leadási határideje az első félévben (Moodle
rendszerben)
szakdolgozatvédés (az abszolutóriumhoz szükséges a szakdolgozat leadása,
megvédése is)
egyházi szolgálat gyakorlat értékelő lapok (BEV5, SZE3) leadási határideje
az egyházi ajánlások leadási határideje a második félévre becsatlakozóknak
jegyelfogadás

Ha másképp nem jelezzük, a tanulmányi kötelezettségeket elektronikusan kell teljesíteni.

