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2018/2019. tanév tavaszi félév
2019 JANUÁR
Részletfizetési kérelmek beadási határideje

2019. január 25.

FEBRUÁR
Önköltség/költségtérítés, kollégiumi díj csökkentési kérelmek leadási határideje

2019. február 1.

Képzésváltás/azonos képzési területen belüli szakváltás/munkarendváltá iránti kérelmek leadási határideje

2019. február 1.

Szakirány/specializáció/minor módosítása, utólagos választása kérelmek leadási határideje

2019. február 1.

Költségtérítés (önköltség) NEPTUN-on történő befizetésének határideje

2019. február 3.

Regisztrációs hét a NEPTUN-on

2019. február 4-10.

Tárgyfelvétel a NEPTUN-on

2019. február 4-15.

A tavaszi félév első tanítási napja

2019. február 11.

Diákhitel kérelemek benyújtási határideje

2019. február 15.

Halasztási (passziválási), felmentési, kurzusbeszámítási (kreditátviteli) kérelmek;
erős előfeltétel alóli felmentéssel gyenge előfeltételként történő párhuzamos felvétel; tehetségbónusz igénylése; kedvezményes tanrend
kérelmek leadási határideje

2019. február 22.

Utólagos beiratkozás, kurzusfelvételre és leadásra vonatkozó kérelmek benyújtása

2019. február 22.

MÁRCIUS
Záróvizsgára jelentkezés határideje

2019. március 14.

Költségtérítés (önköltség) utolsó részletének befizetése részletfizetési engedély esetén

2019. március 30.

ÁPRILIS
Szakdolgozatok leadási határideje

2019. április 1.

Károli Közösségi Napok (Tréninghét)

2019. április 8-12.

Tavaszi szünet

2019. április 15-18.

Minor/specializáció/szakirány válsztás belső nyílt nap

kari hirdetmény szerint

Minor/specializáció/szakirány választás Neptunon

2019. április 23-28.

Vizsgajelentkezés kezdete

2019. április 26.

MÁJUS
Záróvizsga beosztás közzététele

2019. május 15.

Szakdolgozati témabejelentés (alapképzésben, 4 féléves mesterképzésban, szakirányú továbbképzésekben) TVSz. 77. §. (4) bek.

2019. május 17.

Nyilatkozat portfólió típusú szakdolgozat készítéséről pszichológia alapképzési szakon:

2019. május 17.

Tanári portfólió (tanítási munkanapló) leadási határideje
(2012. szeptember előtt és 2012. szeptemberében, vagy azt követően létesített jogviszony esetén)

2019. május 17.

A tavaszi félév utolsó tanítási napja

2019. május 18.

A vizsgaidőszak első napja

2019. május 20.

Abszolutórium kiállításának félévében, amennyiben csak kreditátvitel szükséges, annak megszerzéséhez a hallgatói kérelmek beadási
határideje

2019. május 24.

2019. júniusában záróvizsgázók esetében: hiányzó nyelvvizsga bizonyítványok, kilépőcédulák leadása

2019. május 31.

JÚNIUS
Tavaszi félév záróvizsga időszak

2019. június 3-22.

Hiányzó nyelvvizsgák leadási határideje - amennyiben az oklevelet a diplomaosztó ünnepség keretében kívánja átvenni

2019. június 28.

A vizsgaidőszak utolsó napja

2019. június 29.

Szakdolgozati témabejelentés (3 és 5 féléves mesterképzésben; 10, 11 és 12 féléves osztatlan tanári mesterképzésben) TVSz. 77. §. (4) bek.

2019. június 29.

Szakdolgozati téma-, konzulensváltás iráni kérelem leadási határideje

2019. június 29.

Osztatlan tanárképzésen választás általános iskolai és középiskolai tanári szakképzettség között

2019. június 29.

Szakváltás - Osztatlan tanárképzés egyik szakjának megváltoztatása

2019. június 29.

Vizsgajegyek NEPTUN-ba történő beírásának végső határideje

2019. június 29.

A tavaszi szemeszter utolsó napja

2019. június 29.
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2018/2019. tanév tavaszi félév
JÚLIUS
Átsorolási kérelmek leadási határideje

2019. július 1.

DIPLOMAOSZTÓ ÜNNEPSÉG

2019. július 5.

FOGADÓÓRÁK a Tanulmányi Osztály központi ügyfélszolgálatán (Reviczky u. 4. fsz. 1.)
de.:

du.:

00

HÉTFŐ:

9 -1200

KEDD:

-

-

900-1200

1300- 1500

-

-

SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:

1300- 1500

00

PÉNTEK:

9 -1200

1300- 1500

FOGADÓÓRÁK a Tanulmányi Osztály kihelyezett ügyfélszolgálatán (Bécsi út 324. I. em. 210.)
de.:

du.:

HÉTFŐ:

-

-

KEDD:

-

-

900-1100

1200- 1500

-

-

SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:

-

-

FOGADÓÓRÁK a Tanulmányi Osztály kihelyezett ügyfélszolgálatán (Dózsa György út 25-27. 220.)
de.:

du.:

HÉTFŐ:

-

-

KEDD:

-

-

SZERDA:

900-1200

CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:

-

1330 – 1620

