
Záróvizsgára jelentkezés határideje (osztatlan tanárszakon is!) 2021. március 22.

Diplomaosztó: 2021. július 8-9.

2020.

őszi félév

Költségtérítés első részletének (40%) befizetése nappali  és

levelező  képzésben résztvevő hallgatók esetén

2020. augusztus 25. Hallgatók

Az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatóknak

közösségi iskolai (pedagógiai) gyakorlat helyszínére vonatkozó 

kérelmek benyújtási határideje:

2020. augusztus 21., péntek Hallgatók Tanárképzés

Vizsgaidőszak: 2021. május 10. - június 25.

Záróvizsga-időszak: 2021. május 31. - június 25.

Tanári MA tanári szakdolgozat és portfólió feltöltési

határideje:

2021. május 3.

Osztatlan szakpáros képzésben  tanári portfólió feltöltési

határideje

2021. május 28.

Szakdolgozat feltöltési határideje (osztatlan tanárszakon is! ): 2021. április 12.

Záróvizsgázók vizsgaidőszaka: 2021. április 19. - május 7.

2021. április 15.

Tavaszi szünet: 2021. április  6-9.

2021. tavaszi félév ÁLTALÁNOS

Szorgalmi időszak: 2021. február 1. – 2021. május 9.

Költségtérítés befizetésének határideje:

I. részlet 2021. január 15.

II. részlet 2021. március 15.

III. részlet

Záróvizsga-időszak: 2021. január 5-22.

Diplomaosztó: 2021. február 12.

Záróvizsgázók vizsgaidőszaka: 2020. november 16. - december 4.

Vizsgaidőszak: 2020. december 14. - 2021. január 22.

Tanári MA tanári szakdolgozat és portfólió leadás

határideje:

2020. december 4.

Osztatlan szakpáros képzésben  tanári portfólió leadási

határideje
2020. december 14.

Őszi szünet 2020. október 26. - október 30.

Szakdolgozat leadási határideje (osztatlan tanárszakon is! ): 2020. október 26.

2020. október 15.

III. részlet 2020. november 15.

Feladat Felelős Kategória Megjegyzés

2020. őszi félév ÁLTALÁNOS

Szorgalmi időszak: 2020. szeptember 7. - december 13.

Költségtérítés befizetésének határideje:

I. részlet 2020. augusztus 25.

II. részlet



A hallgatók és a  KTI értesítése a költségtérítés mérséklésére beadott 

kérvények tárgyában hozott döntésekről 2020. október 1., csütörtök Dékán

„Visszavonulás" a kurzus felvételétől és utólagos

kurzusfelvétel a NEPTUN rendszerben

2020. szeptember 25., péntek Hallgatók

Bejelentkezéstől való visszavonulás engedéllyel, időarányos 

önköltségfizetéssel nappali és levelező tagozatos hallgatóknak
2020. szeptember 30., szerda Hallgatók

Osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók szakdolgozati 

témabejelentőinek leadási határideje (a tanszékeken) 2020. szeptember 16., szerda Hallgatók Tanárképzés

Kari Tanács 2020. szeptember 23. Kari Igazgató

Előjelentkezés az Osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók számára 

iskolai gyakorlatokra, és az összefüggő gyakorlatok helyszínére vonatkozó 

kérelmek benyújtási

határideje

2020. szeptember 15-30. Hallgatók Tanárképzés

Összoktatói értekezlet 2020. szeptember 16., szerda Kari Igazgató

Dékáni méltányosság kérésének határideje költségtérítés második 

részletének mérséklésével kapcsolatosan nappali és levelező tagozatos 

képzésben a 2020/2021. tanév őszi szemeszterére a Tanulmányi Osztályon 2020. szeptember 11., péntek Hallgatók

A beiratkozás háttérmunkája miatt a TO délután zárva tart 2020. szeptember 14-18. TO
TO zárva tart

Beiratkozási és bejelentkezési határidő nappali és levelező

tagozaton (elsősök beiratkozási lapjainak leadása a TO ügyfélszolgálaton 

vagy postai úton.

2020. szeptember 11., péntek Hallgatók

Diplomamunka témájának bejelentése levelező tagozaton

Az első konzultáció alkalmával

Hallgatók

A 2020. évi januári záróvizsgázók esetében

Igazolások kiállítása - a beiratkozott és bejelentkezett

hallgatók számára

2020. szeptember 7., hétfő TO

Kari tanévnyitó 2020. szeptember 7. 16.00 óra Helyszín: ÁOK aula

Kurzusfelvétel NEPTUN rendszerben a levelező tagozaton

2020/2021 őszi félévre:

2020. augusztus 28. 9:00  - szeptember 25. 00:00 Hallgatók

Szorgalmi időszak kezdete 2020. szeptember 7., hétfő

Kurzusfelvétel NEPTUN rendszerben, nappali tagozaton 2020/2021. őszi 

félévre
2020. augusztus 28. 9:00 - szeptember 11-ig Hallgatók

Szabadon választható kurzusok felvétele a NEPTUN rendszerben,  

2020/2021. őszi félévre
2020. szeptember 4. 12:00 - szeptember 30. 12:00

Orientációs napok 2020. augusztus 31. - szeptember 4. TO és a  programvezetők

Feladat Felelős Kategória Megjegyzés

Beiratkozás és bejelentkezés nappali és levelező  tagozatos

hallgatók részére

2020. augusztus. 26. 8:00 - szeptember 11. 0:00 Hallgatók



Abszolutórium kiállítása záróvizsgázók számára nappali és

levelező  tagozaton

2020. december 7–től TO

Osztatlan szakpáros és rövid ciklusú levelező  képzésben

tanári portfólió leadási határideje

2020. december 11. Tanárképzés

Vizsgajelentkezés nappali  és levelező  tagozaton 2020. december 02. 12:00-2020. január 22. 24:00 Hallgatók

Kari Tanács 2020. november 18. Kari Igazgató

Tanári MA záróvizsgázó, nappali és levelező képzésben

résztvevő hallgatók tanári szakdolgozat és portfólió leadási határideje 2020. december 4., péntek Hallgatók Tanárképzés

Szorgalmi időszak vége záróvizsgázók számára nappali  és

levelező  tagozaton

2020. november 13., péntek

Vizsgaidőszak záróvizsgázók számára nappali  és levelező

tagozaton
2020. november 16. - 2020. december 4.

A határidőt be nem tartók számára a TO nem tud 

abszolutóriumot kiállítani, ezért 2020 januárjában nem 

bocsáthatók záróvizsgára.

Tanári Ma levelező és összefüggő gyakorlatra kimenő rövid

ciklusú levelező képzésben résztvevő hallgatók szakterületi záró szigorlata 2020. november 8-ig Tanárképzés

Költségtérítés harmadik (30 %) részletének befizetése nappali, levelező 

képzésben résztvevő hallgatók esetében 2020. november 15., vasárnap Hallgatók

Őszi szünet 2020. október 26. - október 30.

Az őszi szünet alatt a Tanulmányi Osztály 

ügyfélszolgálata hétfő-péntek:

10.00 - 12.00 tart nyitva!

Előjelentkezés szakmai gyakorlatra és a helyszínre Tanári MA képzésben 

résztvevő hallgatókra vonatkozó kérelmek

benyújtása

2020. november 4. – november 18. Tanárképzés

Tanári MA záróvizsgázó, nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók 

tanári szakdolgozati témabejelentőinek leadási határideje (személyesen a 

Kari koordinátornál)

2020. október 26., hétfő

Hallgatók Tanárképzés

Osztatlan tanárképzésben résztvevő a képzés utolsó félévében lévő 

hallgatók portfólió témavezető bejelentőinek leadási határideje (személyesen 

a Kari koordinátornál)
2020. október 26., hétfő Hallgatók Tanárképzés

Záróvizsgára történő jelentkezés és szakdolgozat (osztatlan tanár szakon 

is!!) leadása a TO-n 2021. évi januári záróvizsgázók esetén nappali és 

levelező tagozaton
2020. október 26., hétfő Hallgatók

Tanári MA záróvizsgázó,nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók 

tanári záróvizsga előjelentkezési

határideje (elektronikusan, email-ben, jelentkezési lap nélkül,

a Kari Koordinátornál)

2020. október 26., hétfő Hallgatók Tanárképzés

Feladat Felelős Kategória Megjegyzés

Kari Tanács 2020. október 14. Kari Igazgató

Költségtérítés második (30 %) részletének befizetése nappali  és

levelező  képzésben résztvevő hallgatók esetében 2020. október 15., csütörtök Hallgatók



A szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1., hétfő

2021.

tavaszi félév

A költségtérítés 40 %-ának befizetése 2020/2021. tavaszi

szemeszterre nappali, levelező képzésben résztvevő hallgatók esetén 2021. január 15., hétfő Hallgatók

Beiratkozási (keresztféléves hallgatóknak) és bejelentkezési lehetőség 

nappali és levelező tagozatos hallgatóknak a

2020/2021. tavaszi félévre

2021. január 18. 8:00 - február 5. 24:00 Hallgatók

Az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatóknak

közösségi iskolai (pedagógiai) gyakorlat helyszínére kérelmek 

benyújtási határideje:

2021. január 22., péntek Hallgatók Tanárképzés

Kurzusfelvétel NEPTUN rendszerben a nappali és levelező

tagozaton 2020/2021/tavaszi félévre

2021. január 29. 9:00 - február 5. 24:00 Hallgatók

Kurzus teljesítésének elismerésére vonatkozó kérvények (A/2.04.) 

leadásának végső határideje az őszi szemeszterre

vonatkozóan

2021. január 22., péntek

Vizsgajegyek rögzítése az NEPTUN-ban 2021. január 26. 12.00 Oktatók

Szakos védések bolognai (BA, MA) képzésben részt vevők 

záróvizsgája

2021. január 5-15.

Tanári záróvizsga a tanári MA és osztatlan tanári nappali és

levelező  képzésben résztvevő hallgatóknak

2021. január 15-22 Tanárképzés

Kari Tanács 2021. január 13. szerda Kari Igazgató

Záróvizsga-időszak nappali és levelező  tagozaton 2021. január 5-22

Vizsgaidőszak 2020. december 14. - 2021. január 22. Hallgatók

Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a 

diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak 2021. január 15., péntek Hallgatók

Az Erasmus ösztöndíjjal az őszi félévben távollévő hallgatók 

késedelmes, egyéni vizsgarendet érintő kérelmeinek

benyújtása a Tanulmányi Osztályon.

2020. december 12., szombat Hallgatók

Diplomamunka témájának bejelentése BA és MA képzésben 

nappali  és levelező  tagozaton a tanszéken  (BA esetében  a 4. 

MA képzésben a 2. félév

végéig)

Hallgatók

Kari Tanács 2020. december 16. Kari Igazgató

Feladat Felelős Kategória Megjegyzés

Szorgalmi időszak vége 2020. december 13., vasárnap

Osztatlan tanárképzésben részt vevők számára elektronikus 

jelentkezés a közös képzési szakaszt követő általános vagy 

középiskolai tanári képzési programra (TVSz 12. sz.

Melléklet 4§):

Vizsgaidőszak utolsó napja 2020. január 22.

Tanárképzés

A 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterre vonatkozó kérvények 

(szakleadás, szak pár bontás, tagozatváltás, stb.) leadása 2020. december 12., szombat Hallgatók

Záróvizsgázók vizsgajegyeinek rögzítése az NEPTUN-ban 2020. december 8. 12.00 Tanszékek



Tanári MA nappali, levelező  képzésben résztvevő hallgatók tanári 

záróvizsgára előjelentkezési határideje (elektronikusan, email-ben, 

jelentkezési lap nélkül, a Kari koordinátornál)
2021. március 22. Hallgatók Tanárképzés

Tanári MA képzésben résztvevő nappali és levelező képzésben résztvevő 

hallgatók tanári szakdolgozati témabejelentőinek leadási határideje 

(személyesen a Kari

koordinátornál)

2021. március 22., hétfő Hallgatók Tanárképzés

Kari Tanács 2021. március 17. szerda Kari igazgató

Záróvizsgára történő jelentkezés a 2021. évi júniusi záróvizsgák esetén 

nappali és levelező tagozaton
2021.március 22. Hallgatók

A Hallgatók, a KTI és a Tanulmányi Osztály értesítése a

költségtérítés mérséklésére beadott kérvények tárgyában hozott 

döntésekről

2021. március 1. hétfő TO

A költségtérítés második, 30%-ának befizetési határideje

nappali, levelező  képzésben résztvevő hallgatók esetében 2021. március 15., hétfő Hallgatók

„Visszavonulás" a kurzus felvételétől és utólagos kurzusfelvétel a NEPTUN 

rendszerében nappali és levelező

tagozatos hallgatóknak

2021. február 19. Hallgatók

Bejelentkezéstől való visszavonulás a Neptun rendszerében, engedéllyel, 

időarányos önköltségfizetéssel nappali és levelező tagozatos hallgatóknak

2021. február 26. Hallgatók

Kari Tanács 2021. február 17. szerda Kari igazgató

A 2020/2021. őszi félév adatrögzítési feladatainak az

ellenőrzése, javítása,  hitelesítés

2021. február 22. - 26. TO A Tanulmányi Osztály ezen időszak alatt

délután zárva  tart.

Osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók szakdolgozati 

témabejelentőinek leadási határideje (a tanszékeken) 2021. február 12., péntek Hallgatók Tanárképzés

Előjelentkezés az Osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók számára 

szakmai gyakorlatokra, és az összefüggő gyakorlatok helyszínére 

vonatkozó kérelmek benyújtási

határideje

2021. február 15-28. Hallgatók Tanárképzés

Vizsgajegyekkel kapcsolatos kifogások jelzése a tanszékeken 2021. február 12. Hallgatók

Diplomaosztó ünnepség 2021. február 12., péntek TO A Tanulmányi Osztály zárva tart.

Dékáni méltányosság kérésének határideje költségtérítés további részletének 

mérséklésével kapcsolatosan nappali és levelező tagozaton 2020/2021. 

tavaszi szemeszterre

vonatkozóan (leadás a TO-n)

2021. február 5., péntek Hallgatók

Összoktatói értekezlet 2021. február 10. 13.00 Kari igazgató

Beiratkozási lapok leadása keresztféléves képzésben kezdő

nappali és levelező  hallgatóknak

2021. február 5-ig Hallgatók

Feladat Felelős Kategória Megjegyzés

Jogviszony igazolások kiállítása nappali és levelező tagozatos

hallgatóknak

2021. február 1-től TO



Szakdolgozat (osztatlan tanári szakon is!!) feltöltése a NEPTUNBA 2021. április12.

Diplomamunka témájának bejelentése BA és MA képzésben nappali  

és levelező  tagozaton a tanszéken  (BA esetében  a 4. MA 

képzésben a 2. félév

végéig)

Hallgatók

Vizsgaidőszak 2021. május 10. - 2021. június 25.

Az Erasmus ösztöndíjjal a 2020/2021. tanév tavaszi félévében távollevő 

hallgatók halasztott vizsgaidőszakra vonatkozó

kérelmeinek beadása

2021. május 10., hétfő Hallgatók

Szorgalmi időszak vége 2021. május 9.

Osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók számára elektronikus 

jelentkezés a közös képzési szakaszt követő általános vagy középiskolai 

tanári képzési programra (TVSz

12. sz. Melléklet 4§):

Vizsgaidőszak utolsó napja 2021. június 25.

Tanárképzés

Tanári MA nappali és levelező képzésben részt vevő hallgatók

számára tanári szakdolgozat (tanulmány és portfólió) feltöltési határideje 2021. május 3., hétfő Hallgatók Tanárképzés

Osztatlan szakpáros és rövid ciklusú levelező képzésben

tanári portfólió feltölzés határideje

2021. május 28. Hallgatók Tanárképzés

Vizsgaidőszak záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton 2021. április 19. - 2021. május 7. A határidőt be nem tartók számára a TO nem tud 

abszolutóriumot kiállítani, ezért ők 2020. júniusában 

nem bocsáthatók záróvizsgára!

Vizsgára jelentkezés időszaka: 2021. április 28-tól Hallgatók

Kari Tanács 2021. április 14. szerda Kari igazgató

Szorgalmi időszak vége záróvizsgázók számára nappali és

levelező tagozaton

2021. április 16., péntek

Tanári MA levelező képzésben  és összefüggő egyéni gyakorlatra kimenő 

rövid ciklusú levelező képzésben résztvevő hallgatók szakterületi záró 

szigorlata és jegyeinek

rögzítése Neptunban

2021. április 9-ig Hallgatók Tanárképzés

A költségtérítés harmadik, 30%-ának befizetési határideje

nappali, levelező  képzésben résztvevő hallgatók esetében 2021. április 15., csütörtök Hallgatók

Előjelentkezés Tanári MA képzésben részt vevő hallgatóknak szakmai 

gyakorlatra és a helyszínre vonatkozó kérelmek

benyújtása

2021. április 5. – április 16. Hallgatók Tanárképzés

Tavaszi tanítási szünet 2021. április 6-9.

A tavaszi szünet alatt a Tanulmányi Osztály 

ügyfélszolgálata

kedd-péntek: 10.00 - 12.00

tart nyitva!

Osztatlan tanárképzésben résztvevő a képzés utolsó félévében lévő 

hallgatók portfólió témavezető bejelentő leadási határideje (személyesen a 

Kari koordinátornál)
2021. március 22. Hallgatók Tanárképzés

Feladat Felelős Kategória Megjegyzés



Vizsgajegyekkel szembeni kifogások jelzése a Tanszékeken 2021. július 16. Hallgatók

Vizsgajegyek rögzítése az NEPTUN-ban 2021. június  29.  12.00 Tanszékek

Diplomaosztó ünnepség 2021. július 8-9. TO

A 2021/2022. tanév őszi félévére vonatkozó kérelmek leadása

a TO-ra (szakleadás, szakpár bontása, intézményváltás, tagozatváltás, stb.) 2021. június 25., péntek Hallgatók

Kollégiumi pályázatok leadása 2021. június 16., szerda Hallgatók, DJKB

Kari Tanács 2021. június 16.szerda Kari Igazgató

Kurzus teljesítésének elismerésére vonatkozó kérvények (A/2.04.) 

leadásának végső határideje a tavaszi szemeszterre

vonatkozóan

2021. június 25., péntek Hallgatók

Szakos záróvizsgák, bolognai képzésben (BA, MA) végzők

záróvizsgája

2021. május 31. - június 11.

Tanári záróvizsga tanári MA nappali és levelező képzésben, valamint 

osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatóknak
2021. június 14 - 25. Tanárképzés

Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón 

részt venni szándékozó záróvizsgázóknak 2021. június 2., szerda Hallgatók

Záróvizsga-időszak nappali és levelező tagozaton 2021.  május 31-június 25.

Kari Tanács 2021. május 19.szerda Kari Igazgató

Feladat Felelős Kategória Megjegyzés

Abszolutórium kiállítása záróvizsgázók számára nappali és levelező 

tagozaton
2021. május 11-től TO

Az abszolutóriumok kiállítása alatt a Tanulmányi 

Osztály ügyfélszolgálata május 25-29-ig

hétfő - péntek:

10.00 - 12.00 tart nyitva!

Záróvizsgázók vizsgajegyeinek rögzítése az NEPTUN-ban 2021. május 11. 12.00 Tanszékek


