
Tanév rendje

Szorgalmi időszak: 2020. augusztus 31-től  december 12-ig

Tantárgyfelvétel Neptun rendszeren keresztül 2020. augusztus 21-től 2020. szeptember 15-ig

Órarend szerinti első tanítási nap nappali tagozaton: 2020. szeptember 7.

Hallgatói tanulmányi kérelmek leadási határideje a Neptun rendszeren keresztül: 2020. augusztus 21-től 2020. szeptember 15-ig

Beiratkozás szakirányú továbbképzési szakon, első évre felvett hallgatók számára: 2020. szeptember 26.

Tantárgyfelvétel szakirányú tóvábbképzési szakon, első évre felvett hallgatók 

számára a Neptun rendszeren keresztül:
2020. szeptember 26-tól- 2019. október 10-ig.

Az egyetemi sport nemzetközi napja,(tanítási nélküli munkanap) 2020. szeptember 23. 

Záróvizsgára jelentkezés Neptun rendszeren keresztül 2020. augusztus 21-től 2020. november 20-ig

Pót konzultációs nap * 2020. december 19. 

Vizsgaidőszak: 2020. december 14-től 2021. január 23-ig

Vizsgaidőszak a záróvizsgázó hallgatók számára: 2020. december 14-től 2021. január 16-ig 

Záróvizsgaidőszak:** 2021. januártól - 2021. január 29-ig

Tematikus hetek a félév során NAPPALI tagozaton: 

1. hét Origó hét első évre felvett hallgatók számára: 2020. augusztus 31-től 2020. szeptember 5-ig

6. hét Tematikus hét 2020. október 5-től 2020. október  9-ig

12. hét Tematikus hét 2020. november 16-tól 2020. november 20-ig

Részletfizetés igénybevételének jelzése felsőbb éves és rendes felvételi eljárásban 

felvett első éves hallgatók számára***: 
2020. augusztus 13.

Részletfizetés igénybevételének jelzése pótfelvételi eljárásban első évre felvett 

hallgatók számára***:
2020. szeptember 10.

Költségtérítési díj, önköltségi díj befizetésének határideje felsőbb éves és rendes 

felvételi eljárásban felvett első éves hallgatók számára:
2020. augusztus 18.

Önköltségi díj befizetésének határideje pótfelvételi eljárásban első évre felvett 

hallgatók számára:
2020. szeptember 15.

Túllépő hallgatók alapdíjának befizetése: 2020. augusztus 18.

Túllépő hallgatók tárgyi díjának befizetése: 2020. szeptember 30.

Részletfizetés igénybevételének jelzése a túllépő hallgatók felvett tárgyi díjának 

befizetésére***:
2020. szeptember 25.

Diákhitel1 engedményezés benyújtási határideje: 2020. szeptember 15-ig

Önköltségi díj befizetésének határideje  felvett első éves szakirányú 

továbbképzési szakos hallgatók számára:
2020. szeptember 25.

Idegen nyelvű 6 és7 féléves képzésben résztvevő (ukrán) hallgatók 

konzultációjának időpontja: 
2020. október

Idegen nyelvű 6 és 7 féléves képzésben  résztvevő (ukrán) hallgatók záróvizsgájának 

időpontja: 
2021. január

Keresztfélévben induló szakirányú továbbképzési szakokra jelentkezési határidő: 2021. január 31.

Hivatalos ünnepek a félév során: 2020. október 23., 2020. november 1., 2020. december 25-26., 2021. január 1.

Őszi szünet NAPPALI tagozatos hallgatók számára: 2020. október 26-tól 2020. október 30-ig

Szorgalmi időszak: 2021. február 1-től 2021. május 15-ig

*A pót konzultációs napról a szakgazda Tanszék  ad tájékoztatást.

** A pontos záróvizsga beosztásról a szakgazda Tanszék ad tájékoztatást.

*** A részletfizetés igénylését a hallgatók a Neptun rendszeren keresztül tudják 

leadni!

**** A diplomaátadó ünnepség pontos helyszíne a záróvizsgát tett hallgatók 

létszáma alapján később kerül meghatározásra.

Szenátusi határozat száma: SZE 1876/3.6/2020. (III.11.)

Székesfehérvár, 2020. március 11.

dr. Bartha Adrienn

tanulmányi igazgató

2020/2021. I. félév

2020/2021.  II. félév

Diplomaátadó időpontja**** 2021. február 21.


