
09.02. alapképzés nappali munkarend 7.45-től  - 

09.15. (23:59)

 09.02. alapképzés levelező munkarend, 

mesterképzés és szakirányú továbbképzés 

13:15-től  - 09.15. (23:59)

09.02. alapképzés nappali munkarend 7:45-től - 

09.13.; (12:00-ig)

 09.02. alapképzés levelező munkarend, 

mesterképzés és szakirányú továbbképzés 

13:15-től - 09.13.; (12:00-ig)

09.13. (16:00) - 09.16. (12:00.-ig)
Végleges tantárgyfelvételi kiegészítő időszak (csak tantárgyfelvétel) első és felsőbb éves 

hallgatók számára is

09.02.-09.06. I. évfolyamos hallgatók 0. hete

09.03.
első évfolyamosok beiratkozása: alapképzés nappali munkarend,beosztás szerint

8.00 - 12.00-ig; és 13.00 - 16.30-ig

09.04.
első évfolyamosok beiratkozása: alapképzés nappali munkarend,beosztás szerint

8.00 - 12.00-ig; és 13.00 - 16.30-ig

09.04. 18.00-tól -09.13.; (12:00-ig)
Első évfolyamos alapképzési szakos hallgatók regisztrációja, tantárgyfelvétele, 

tantárgyleadása

09.05.
első évfolyamosok beiratkozása: mesterképzés nappali munkarend 8.00 - 12.00-ig; 

szakirányú továbbképzések esti, levelező munkarend 13.00 - 16.30-ig

09.05.-18.00-tól -09.13.; (12:00-ig)
Első évfolyamos nappali munkarendű mesterképzési szakos, és szakirányú továbbképzési 

szakos első évfolyamos hallgatók regisztrációja, tantárgyfelvétele, tantárgyleadása

09.06. első évfolyamosok beiratkozása Székesfehérvári Campus 8.00 - 11.00-ig.

09.06.
első évfolyamosok beiratkozása: alap és mesterképzés részidős (esti, levelező) munkarendű 

hallgatók részére 13.00 - 16.30-ig.

09.06.-18.00-tól -09.13.; (12:00-ig)
Első évfolyamos alap és mesterképzés részidős Budapest (esti, levelező), székesfehérvári 

nappali munkarendű hallgatók regisztrációja, tantárgyfelvétele, tantárgyleadása

2019.09.03.  tanévnyitó 

1. (őszi) félév

A 2019/2020-as tanév időbeosztása 
Gazdálkodástudományi Kar, nappali/esti/levelező munkarend, magyar nyelvű képzések

 Angol nyelvű képzések (International Study Programs) időbeosztásának elérhetősége: http://isp.uni-corvinus.hu/index.php?id=64901 

tárgyfelvételi/leadási időszak minden képzés, minden munkarend (nappali, esti, levelező)

felsőbb éves hallgatóknak 

félévi bejelentkezés (regisztráció), minden képzés, minden munkarend (nappali, esti,

levelező), felsőbb éves hallgatóknak



09.09.-12.14. szorgalmi időszak

10.21.; 16.00. (Hétfő)
szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alapszakos hallgatók részére (kivéve 

gazdaságinformatikus) decemberi és februári záróvizsga időszakra

10.28.; 16.00. (Hétfő)
szakdolgozat leadása,  záróvizsgára jelentkezés alapszakos hallgatók részére (kivéve 

gazdaságinformatikus) decemberi és februári záróvizsga időszakra a HTJSZ alapján

10.28.-11.03. Őszi szünet

11.04.-11.07. intenzív hét

11.07. (csüt.)  14.00-17.00-ig 2020K eljáráshoz (kereszt félév) mesterszakos nyílt nap  előzetes időpontja

11.08-09. (péntek-szombat) CEMS Career Forum

11.11-22. Erasmus pályázatok ledásának előzetes várható időpontja

11.25.; 16:00 (hétfő)
szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés gazdaságinformatikus alapképzés és  mester 

képzési szakos és szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak, februári záróvizsga időszakra

12.02.; 16:00 (hétfő)

szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés gazdaságinformatikus alapképzés és  mester 

képzési szakos és szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak, februári záróvizsga időszakra a 

HTJSZ alapján

12.02.  (7:45-től alapképzés, 13:15-től mester- 

és szakirányú továbbképzés)-12.06. (11:59-ig)
vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára

12.06. (12:00-től)– 01.23.(23:59-ig) őszi félévi vizsgákra jelentkezés

12.12. (7:45-től)– 12.18. (23:59.-ig) tavaszi félévi előzetes tárgyfelvétel (alapképzési szakos, nappali munkarendű hallgatóknak)

12.09.-12.12.
előrehozott decemberi záróvizsga időszak alapképzési szakos hallgatóknak (kivéve 

gazdaságinformatikus) 

12.20.-01.19. specializáció jelentkezés alap-és mesterképzési szakokon

12.13. keresztféléves mesterszakos írásbeli felvételi vizsga előzetes időpontja

12. 16.– 12. 21. vizsgaidőszak 

12. 23 – 01. 01. téli szünet

01. 02 – 01. 25. vizsgaidőszak-alsóbb éves (nem záróvizsgázó) hallgatók számára

01. 02 – 01. 11. vizsgaidőszak-záróvizsgázó hallgatók számára

01. 03. alapképzési szakok nyílt nap

01.03. (13:15-től) - 01.09. (23:59-ig) tavaszi félévi előzetes tárgyfelvétel (mesterképzési szakos, nappali munkarendű hallgatóknak)

01.06.-01.10. keresztféléves mesterszakos szóbeli vizsga előzetes időpont

01. 17. nyílt nap Székesfehérvári Campus

01.13-24-ig Erasmus szóbeli felvételi előzetes időpont

01.20.-01.31. záróvizsga-időszak alap, mester, és szakirányú továbbképzési szakokon



02.04
felvételt nyertek beiratkozása: mesterképzés előzetes időpont: 8.00 - 12.00-ig; 

szakirányú továbbképzések esti, levelező munkarend előzetes időpont: 13.00 - 16.30-ig

01.31. (péntek) mesterszakos nyílt nap 2020 Általános eljárás

02.03. alapképzés nappali munkarend 7:45-től - 

02.16.; (23.59-ig)
 02.03. alapképzés levelező munkarend, 

mesterképzés és szakirányú továbbképzés 

13:15-től - 02.16.; (23.59-ig)

02.03. alapképzés nappali munkarend 7:45-től - 

02.14.; (12:00-ig)

 02.03. alapképzés levelező munkarend, 

mesterképzés és szakirányú továbbképzés 

13:15-től - 02.14.; (12:00-ig)

02.14. (16:00)- 02.17. (12:00)
Végleges tantárgyfelvételi kiegészítő időszak (csak tantárgyfelvétel) első és felsőbb éves 

hallgatók számára

02.10. – 05. 16. szorgalmi időszak

03.26-27. Gazdálkodástudományi Kar Oklevélátadó Ünnepi Tanácsülése előzetes időpontja

04.06.-04.09. intenzív hét

04.13.-04.18. tavaszi szünet

05.18.-06.19. specializáció jelentkezés alap/mester szakokon

05. 04. (alapképzés 7:45-től, mester- és 

szakirányú továbbképzés 13:15-től) -05. 08. 

(11.59-ig)

vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára

05. 08. (12:00-től) – 06.18. (23:59-ig) tavaszi félévi vizsgákra jelentkezés

05.08.(12.00-től)-06.04.(23.59-ig ) tavaszi félévi vizsgákra jelentkezés záróvizsgázóknak

05.04. (hétfő) (16:00) szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alap,  mesterszakos hallgatóknak,

05.11. (hétfő) (16:00) szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés, szakirányú továbbképzéses hallgatóknak, 

05.11. (hétfő) (16:00)
szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés, alap- és mesterszakos hallgatóknak HTJSZ 

alapján

05.18. (hétfő) (16:00)
szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés, szakirányú továbbképzéses hallgatóknak HTJSZ 

alapján

05.19. mesterszakos írásbeli felvételi vizsga előzetes időpontja

05. 20-22-ig Erasmus pótpályázat szóbeli felvételi előzetes időpont

05. 18 – 06.19. vizsgaidőszak-alsóbb éves (nem záróvizsgázó) hallgatók számára

05. 18 – 06. 05. vizsgaidőszak-záróvizsgázó hallgatók számára

06.01. (alapképzés: 7:45-től, mester-:13:15-től) 

– 06.07. (23:59-ig)
őszi félévi előzetes tárgyfelvétel            

06.01 - 06.05.  mesterszakos szóbeli vizsga időszak előzetes időpontja

félévi bejelentkezés (regisztráció), minden képzés, minden munkarend (nappali, esti, 

levelező) hallgatóinak

tárgyfelvételi/leadási időszak minden képzés, minden munkarend (nappali, esti, levelező)

hallgatóinak

2. (tavaszi) félév

                A 2019/20-as tanév időbeosztás                                                                                                                                                                                                                                                                           

Gazdálkodástudományi Kar, nappali/esti/levelező munkarend, magyar nyelvű képzések



06.15.– 06. 19. záróvizsga-időszak (alapképzési szakos hallgatók részére)

06.15. – 06. 26.
záróvizsga-időszak (mesterképzési szakok és szakirányú továbbképzések hallgatói 

részére)

07. 22-23. (szerda-csütörtök) Gazdálkodástudományi Kar Oklevélátadó Ünnepi Tanácsülése előzetes időpontja


