2019/20 tanév részletes időbeosztása
Őszi félév
DE központi tanévnyitó ünnepsége
I. félévi regisztrációs hét
I. félévi szorgalmi időszak nappali és levelező tagozaton
I. félévi szorgalmi időszak nappali és levelező tagozaton végzős hallgatók
számára
Beiratkozás, regisztráció, tantárgyfelvétel
Félévhalasztás kérése (passzív félév bejelentése)
Intézményváltási, szakváltoztatási, tagozatváltási, tantárgyelfogadási kérelem
leadása
Kedvezményes tanrend kérelmek leadása
Finanszírozott helyek meghirdetése térítéses hallgatók részére
Nyári szakmai ösztöndíjak, gyakorlatok beszámolója
Térítéses / finanszírozott forma változtatási kérelem leadása
Mesterképzési ösztöndíjak meghirdetése
Tantárgyi syllabus közzététele nappali és levelező tagozaton
Oktatói fogadóórák leadása szorgalmi időszakra
Tantárgyfelvétel / tantárgyleadás eljárási díjjal
Aktív / passzív félév változtatás bejelentése eljárási díjjal
Mesterképzési ösztöndíjak jelentkezési határideje
Térítési díj mérséklési kérelmek beadási határideje
Záróvizsgára jelentkezés határideje
Szakdolgozat/diplomamunka téma meghirdetés
Kiemelt szakmai ösztöndíjak meghirdetése
Szakmai Napok / őszi szünet
Térítési díj befizetésének határideje
Szigorlati, záróvizsga és felvételi bizottságok összeállításának határideje
Vizsgahirdetés a végzős hallgatók részére
Szakdolgozat jelentkezési lap leadási határideje (régi mintatanterves hallgatók
esetén)
Kiemelt szakmai ösztöndíjak jelentkezési határideje
Téli záróvizsga esetén a diplomamunkák, szakdolgozatok leadási határideje
december 19-én záróvizsgázó hallgatók esetén
Vizsgahirdetés a nem végzős hallgatók részére
Tavaszi félév óraösszeállítási javaslatának leadási határideje (szabadon
választható és új tárgyak is!)
Oktatói fogadóórák leadása a vizsgaidőszakra
Téli záróvizsga esetén a diplomamunkák, szakdolgozatok leadási határideje
2020. januárban záróvizsgázó hallgatók esetén
Vizsgákra és szigorlatokra jelentkezés kezdete záróvizsgázó hallgatóknak
Szakdolgozat / diplomamunka téma választás elfogadása (régi mintatanterves
hallgatók esetén)
Szakdolgozat jelentkezési lap leadási határideje (új mintatanterves hallgatók
esetén)
Kiemelt szakmai ösztöndíjak elfogadása

Időpontok / határidők
2019. szeptember 8. (vasárnap)
2019. szeptember 2 - 6. (1 hét)
2019. szeptember 9 - december 13. (14 hét)

Szabályzat

2019. szeptember 9 - november 29. (12 hét)
2019. szeptember 2 - 15. (2 hét)
2019. szeptember 2 - 15. (2 hét)
2019. szeptember 13. (péntek)
2019. szeptember 13. (péntek)
2019. szeptember 13. (péntek)
2019. szeptember
2019. szeptember 13. (péntek)
2019. szeptember 13. (péntek)
2019. szeptember 13. (péntek)
2019. szeptember 13. (péntek)
2019. szeptember 16 - 22. (1 hét)
2019. szeptember 16 - 22. (1 hét)
2019. szeptember 23. (hétfő)
2019. szeptember 25. (szerda)
2019. október 15. (kedd)
2019. október 15. (kedd)
2019. október 25. (péntek)
2019. október 28 - október 31.
2019. október 31. (csütörtök)
2019. november 7. (csütörtök)
2019. november 8. (péntek)

TVSZ 5.§ (3)
TVSZ 3.§ (7)
TVSZ 12. § (1)
és (8)

TVSZ 8.§ (3)
TVSZ 5.§ (8)
TVSZ 5.§ (9)
TJSZ 5. § (1)
TVSZ 24.§ (2)

TJSZ 29.§ (3)
TVSZ 25.§ (1)
TVSZ 17.§ (1)

2019. november 8. (péntek)
2019. november 15. (péntek)
2019. november 18. (hétfő)

TVSZ 24.§ (8)

2019. november 22. (péntek)

TVSZ 17.§ (1)

2019. november 22. (péntek)
2019. november 25. (hétfő)
2019. november 25. (hétfő)

TVSZ 24.§ (8)

2019. november 25. (hétfő)
2019. november 29. (péntek)
2019. november 29. (péntek)

TVSZ 24.§ (8)
TVSZ 24.§ (8)

2019. november 29. (péntek)

I. félévi vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton végzős hallgatók számára 2019. december 2 - 2020. január 3. (5 hét)
Téli záróvizsga esetén a diplomamunkák, szakdolgozatok bírálatának leadási
határideje december 19-én záróvizsgázó hallgatók esetén
Téli záróvizsga esetén a diplomamunkák, szakdolgozatok bírálatának leadási
határideje 2020. januárban záróvizsgázó hallgatók esetén

2019. december 3. (kedd)

TVSZ 24.§ (8)

2019. december 11. (szerda)

TVSZ 24.§ (8)

Vizsgákra és szigorlatokra jelentkezés kezdete nem záróvizsgázó hallgatóknak 2019. december 9. (hétfő)
Gyires Béla Informatikai Nap
I. félévi vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton a végzős évfolyamok
kivételével
Záróvizsga nappali és levelező tagozaton a februári mesterképzésre
jelentkezők részére
Szakdolgozat / diplomamunka téma választás elfogadása (új mintatanterves
hallgatók esetén)
Szorgalmi időszakban nyújtott teljesítmény értékelése, rögzítése a Neptunban
végzős hallgatók esetén
Szorgalmi időszakban nyújtott teljesítmény értékelése, rögzítése a Neptunban
nem végzős hallgatók esetén
Érdemjegyek és vizsgához tartozó bejegyzések rögzítése végzős hallgatók
esetén (Szóbeli vizsga 3, írásbeli vizsga max. 5 munkanap)

2019. december
2019. december 16 - 2020. január 31. (7 hét)
2019. december 19. (csütörtök)
2019. december 31. (kedd)
2019. december 22. (vasárnap)
2020. január 5. (vasárnap)
2020. január 3. (péntek 12.00)

TVSZ 2. sz.
melléklet
TVSZ 2. sz.
melléklet
TVSZ 2. sz.
melléklet

Záróvizsga időszak nappali és levelező tagozaton a végzős évfolyamok részére 2020. január 6 - 10. (5 munkanap)
Tanszék által leadott igények véglegesítése, szoftver igények bejelentése
2020. január 15. (szerda)
Érdemjegyek és vizsgához tartozó bejegyzések rögzítése nem végzős hallgatók
2020. február 3. (hétfő 12.00 óra)
esetén (Szóbeli vizsga 3, írásbeli vizsga max. 5 munkanap)
Felhívás küldése a hallgatóknak a kurzusteljesítések ellenőrzésére

2020. február 3. (hétfő)

Kifogás beterjesztése a tanulmányi rendszerben szereplő adatra vonatkozóan

2020. február 14. (péntek)

Diplomaosztó ünnepség

2020. január - február

TVSZ 2. sz.
melléklet
TVSZ 2. sz.
melléklet
TVSZ 2. sz.
melléklet

2019/20 tanév részletes időbeosztása

Tavaszi félév
II. félévi regisztrációs hét
II. félévi szorgalmi időszak nappali és levelező tagozaton
II. félévi szorgalmi időszak nappali és levelező tagozaton végzős hallgatók
számára
Beiratkozás, regisztráció, tantárgyfelvétel
Félévhalasztás kérése (passzív félév bejelentése)
Intézményváltási, szakváltoztatási, tagozatváltási, tantárgyelfogadási kérelem
leadása
Kedvezményes tanrend kérelmek leadása
Finanszírozott helyek meghirdetése térítéses hallgatók részére
Térítéses / finanszírozott forma változtatási kérelem leadása
Mesterképzési ösztöndíjak meghirdetése
Tantárgyi Syllabus közzététele nappali és levelező tagozaton
Oktatói fogadóórák leadása szorgalmi időszakra
Tantárgyfelvétel / tantárgyleadás eljárási díjjal
Aktív / passzív félév változtatás bejelentése eljárási díjjal
Mesterképzési ösztöndíjak jelentkezési határideje
Térítési díj mérséklési kérelmek beadási határideje
Záróvizsgára jelentkezés határideje
Szakdolgozat/diplomamunka téma meghirdetés
Térítési díj befizetésének határideje
Szakdolgozat jelentkezési lap leadási határideje (régi mintatanterves hallgatók
esetén)
Szakmai napok / tavaszi szünet

Időpontok / határidők
2020. február 3 - 7. (1 hét)
2020. február 10 - május 15. (14 hét)

Vizsgahirdetés a végzős hallgatók részére

2020. április 10. (péntek)

TVSZ 17. § (1)

Vizsgahirdetés a nem végzős hallgatók részére

2020. április 24. (péntek)

TVSZ 17. § (1)

Nyári, kiemelt szakmai ösztöndíjak meghirdetése
Őszi félév óraösszeállítási javaslatának leadási határideje (szabadon
választható és új tárgyak is!)
Tavaszi záróvizsga esetén a diplomamunkák, szakdolgozatok leadási
határideje
Vizsgákra és szigorlatokra jelentkezés kezdete záróvizsgázó hallgatóknak
Szakdolgozat / diplomamunka téma választás elfogadása (régi mintatanterves
hallgatók esetén)
Szakdolgozat jelentkezési lap leadási határideje (új mintatanterves hallgatók
esetén)
Oktatói fogadóórák leadása a vizsgaidőszakra
II. félévi vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton a végzős évfolyamok
részére
Nyári, kiemelt szakmai ösztöndíjak jelentkezési határideje

2020. április 20. (hétfő)

Szabályzat

2020. február 10 - április 30. (12 hét)
2020. február 3 - 16. (2 hét)
2020. február 3 - 16. (2 hét)
2020. február 14. (péntek)
2020. február 14. (péntek)
2020. február 14. (péntek)
2020. február 14. (péntek)
2020. február 14. (péntek)
2020. február 14. (péntek)
2020. február 14. (péntek)
2020. február 17 - 23. (1 hét)
2020. február 17 - 23. (1 hét)
2020. február 21. (péntek)
2020. február 21. (péntek)
2020. március 13. (péntek)
2020. március 16. (hétfő)
2020. március 31. (kedd)

TVSZ 5.§ (3)
TVSZ 3.§ (7)
TVSZ 12. § (1)
és (8)

TVSZ 8.§ (3)
TVSZ 5.§ (8)
TVSZ 5.§ (9)
TJSZ 5. § (1)
TVSZ 24.§ (2)
TJSZ 29. § (3)

2020. április 3. (péntek)
2020. április 6 - 9.

2020. április 24. (péntek)
2020. április 27. (hétfő)

TVSZ 24.§ (8)

2020. április 27. (hétfő)
2020. április 30. (csütörtök)

TVSZ 24.§ (8)

2020. április 30. (csütörtök)
2020. április 30. (csütörtök)
2020. május 4 - június 5. (5 hét)
2020. május 5. (kedd)

Vizsgákra és szigorlatokra jelentkezés kezdete nem záróvizsgázó hallgatóknak 2020. május 11. (hétfő)
Tavaszi záróvizsga esetén a diplomamunkák, szakdolgozatok bírálatainak
leadási határideje
II. félévi vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton a végzős évfolyamok
kivételével
Nyári, kiemelt szakmai ösztöndíjak elfogadása
Szakdolgozat / diplomamunka téma választás elfogadása (új mintatanterves
hallgatók esetén)
Szorgalmi időszakban nyújtott teljesítmény értékelése, rögzítése a Neptunban
végzős hallgatók esetén
Érdemjegyek és vizsgához tartozó bejegyzések rögzítése végzős hallgatók
esetén (Szóbeli vizsga 3, írásbeli vizsga max. 5 munkanap)
Szorgalmi időszakban nyújtott teljesítmény értékelése, rögzítése a Neptunban
nem végzős hallgatók esetén

2020. május 13. (szerda)

TVSZ 24.§ (8)

2020. május 18 - július 3. (7 hét)
2020. május 29. (péntek)
2020. május 29. (péntek)

TVSZ 24.§ (8)

2020. május 24. (vasárnap)

TVSZ 2. sz.
melléklet
TVSZ 2. sz.
melléklet
TVSZ 2. sz.
melléklet

2020. június 5. (péntek 12.00 óra)
2020. június 7. (vasárnap)

Záróvizsga időszak nappali és levelező tagozaton a végzős évfolyamok részére 2020. június 8 - 12. (5 munkanap)
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj jelentkezési határideje
2020. július
Diplomaosztó ünnepség
2020. június 12 - július 4.
Érdemjegyek és vizsgához tartozó bejegyzések rögzítése nem végzős hallgatók
2020. július 6. (hétfő 12.00 óra)
esetén (Szóbeli vizsga 3, írásbeli vizsga max. 5 munkanap)
Felhívás küldése a hallgatóknak a kurzusteljesítések ellenőrzésére

2020. július 6. (hétfő)

Kifogás beterjesztése a tanulmányi rendszerben szereplő adatra vonatkozóan

2020. július 17. (péntek)

Tanszék által leadott igények véglegesítése, szoftver igények bejelentése

2020. július 31. (péntek)

központi
hallgató feladata
oktató vagy TO feladata
oktató feladata (az elektronikus leckekönyvvel kapcsolatos egyetemi TVSZ szabályozás alapján)

TVSZ 2. sz.
melléklet
TVSZ 2. sz.
melléklet
TVSZ 2. sz.
melléklet

