Oktatási Bizottság

2022/2023. tanév általános
időbeosztása.
Féléves óraszervezésű
alapképzés és mesterképzés
hallgatói számára.
A 2022. július 10-től érvényes TVSZ alapján módosítva.

Budapest, 2022. február 22.

2022/2023 tanév
Általános tanév időbeosztása

1. Általános tanév időbeosztás
2022/2023. tanév kezdő és vég dátumai:
2022/2023 tanév őszi félév első napja
2021/2023 tanév őszi félév utolsó napja
2022/2023 tanév tavaszi félév első napja
2022/2023 tanév tavaszi félév utolsó napja

2022.08.29.
2023.01.29.
2023.02.06.
2023.07.02.

Általános tanévidőbeosztás:
2022/2023.őszi félév
2022.08.29-2022.09.18.
2022.09.05-2022.12.18.
2022.12.19-2023.01.22.
2023.01.16.-2023.01.29.
2022/2023. tavaszi félév
2023.02.06-2023.02.19.
2023.02.13-2023.05.26.
2023.05.30-2023.06.25.
2023.06.19-2023.07.02.

Regisztrációs időszak
Szorgalmi időszak
Vizsgaidőszak
Záróvizsgaidőszak *
Regisztrációs időszak
Szorgalmi időszak
Vizsgaidőszak
Záróvizsgaidőszak *

3 hét
14 hét
4 hét
2 hét
2 hét
14 hét
4 hét
2 hét

Munkaszüneti napok és áthelyezett munkanapok:
2022. október 15. (szombat)
2022. október 23. (vasárnap)
2022. október 31. (hétfő)
2022. november 1. (kedd)
2022. december 24. (szombat)
2022. december 25-26. (vasárnap-hétfő)
2023. január 1. (vasárnap)
2023. március 15. (szerda)
2023. április 7. (péntek)
2023. április 9-10. (vasárnap-hétfő)
2023. május 1. (hétfő)
2023. május 28-29.(vasárnap-hétfő)

áthelyezett munkanap (10.31)
nemzeti ünnep
pihenőnap
Mindenszentek
Szenteste
Karácsony
Új Év
nemzeti ünnep
Nagypéntek
Húsvét
Munka ünnepe
Pünkösd

Ünnepnapok miatti várható összevont zárvatartás az Egyetemen
(nincs oktatás):
2022. október 23. (vasárnap)
2022. október 29.- 2022. november 1. (szombat-kedd)
2022. december 23.- 2023. január 2.
2023. április 7-10. (péntek-hétfő)
2023. április 29.- 2023. május 1. (szombat-hétfő)
2022. május 27-29. (szombat-hétfő)

Oklevélátadó:
2023. március 23-24.
2023.július 24-28*
* hétfőn és kedden 12 órától
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nemzeti ünnep
Mindenszentek pihenőnap
Téli szünet (Karácsony és Új Év)
Nagypéntek-Húsvét
Munka ünnepe
Pünkösd

2022/2023 tanév
Általános tanév időbeosztása

Részletesen:
Részletezett általános tanévidőbeosztás:
Regisztrációs időszak
Projekt hét
Oktatási hetek
Őszi szünet
Oktatási hetek
Előrehozott záróvizsga
Vizsgaidőszak
Intézmény zárva
Vizsgaidőszak
Záróvizsgaidőszak
Regisztrációs időszak
Oktatási hetek
Tavaszi szünet
Projekt hét
Oktatási hetek
Vizsgaidőszak
Záróvizsgaidőszak
Nyári szünet

2022/2023. őszi félév
2022.08.29-2022.09.18.
2022.09.05-2022.09.09.
2022.09.12-2022.10.22.
2022.10.24-2022.10.28.
2022.11.02-2022.12.18.
2022.12.05-2022.12.09.
2022.12.19-2022.12.22.
2022.12.23-2023.01.02.
2023.01.03-2023.01.22.
2023.01.16-2023.01.29.
2022/2023.tavaszi félév
2023.02.06-2023.02.19.
2023.02.13-2023.04.02.
2023.04.03-2023.04.06.
2023.04.11-2023.04.14.
2023.04.17-2023.05.26.
2023.05.30-2023.06.25.
2023.06.19-2023.07.02.
2023.07.03-
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3 hét
1 hét
6 hét
1 hét
7 hét
1 hét
1 hét
1 hét
3 hét
2 hét
2 hét
7 hét
1 hét
1 hét
6 hét
4 hét
2 hét

2022/2023 tanév
Általános tanév időbeosztása

2. A tanulmányi adminisztrációhoz kapcsolódó részletes tanévidőbeosztás
2022/2023/1 (őszi) félév

1
2

3

4

5

6

7
8
9
10
12
13
14
15
16

TEVÉKENYSÉG
A Tanévnyitó (végleges dátumot és helyet Kommunikáció adja meg)
Szakdolgozati témaválasztás 2022/2023/1 félév
1. (külön tájékoztató alapján)
Beiratkozás alapképzések, osztott és osztatlan
mesterképzések (első féléves a 2022/2023/1 félévre felvett) hallgatói számára a félévkezdési tájékoztatóban megadott külön beosztás szerint.
Külföldi hallgatók számára is (Stipendium Hungaricum, Diaszpóra stb.)
Félévi bejelentkezés, regisztráció alapképzések
és osztott és osztatlan mesterképzések, szakirányú továbbképzések hallgatói számára a hallgatói jogviszony második félévétől a 2022/2023/1
félévre, félévkezdési tájékoztatóban megadott
külön beosztás szerint.
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel és tantárgyleadás) alapképzések és
osztott és osztatlan mesterképzések első félévre
beiratkozó a 2022/2023/1 félévre felvett hallgatói számára a félévkezdési tájékoztatóban megadott időponttól.
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel és tantárgyleadás) alapképzések és
osztott és osztatlan mesterképzések, szakirányú
továbbképzések hallgatói számára a hallgatói
jogviszony második félévtől 2022/2023/1 félévre, félévkezdési tájékoztató alapján.
Végleges tantárgyfelvételi időszak projektheti
kurzust tartalmazó tantárgyak esetén.
Intenzív (projekt) hét
Végleges tantárgyfelvételi időszak, csak tantárgyfelvétel, minden hallgató, számára minden évfolyamon, minden képzésen, minden képzési szinten, 2022/2023/1 félévre.
Hallgatói megajánlott jegy elfogadási időszak
2022/2023/1 féléves
Őszi szünet
Szakdolgozat leadása azon szakok hallgatói számára, ahol a decemberi záróvizsga biztosított,
2022/2023/1 félév.
Záróvizsgára jelentkezés azon szakok hallgatói
számára, ahol a decemberi záróvizsga biztosított.
Szakdolgozat leadása, 2022/2023/1 félév
Záróvizsgára jelentkezés.

KEZDÉS

nap

óra

2022.08.21

befejezés

nap

óra

2022.09.04

2022.08.22

hétfő

2022.09.18

vasárnap

2022.08.29

hétfő

2022.09.09

péntek

2022.08.29

hétfő

2022.09.11

vasárnap

23:59

2022.08.29

hétfő

2022.09.04

vasárnap

23:59

2022.08.29

hétfő

2022.09.04

vasárnap

23:59

2022.08.29

hétfő

2022.09.02

péntek

12:00

2022.09.05

hétfő

2022.09.09

péntek

2022.09.12

hétfő

2022.09.18

vasárnap

23:59

2022.09.12

hétfő

2023.01.08

vasárnap

23:59

2022.10.24

hétfő

2022.10.28

péntek

2022.11.02

szerda

10:00

2022.11.13

vasárnap

23:59

2022.11.02

szerda

10:00

2022.11.13

vasárnap

23:59

2022.11.28
2022.11.28

hétfő
hétfő

10:00
10:00

2022.12.11
2022.12.11

vasárnap
vasárnap

23:59
23:59
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9:00

2022/2023 tanév
Általános tanév időbeosztása

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

TEVÉKENYSÉG
Tavaszi félévi előzetes tantárgyfelvétel, angol
nyelvű, nappali alapképzések, osztott és osztatlan mester képzések 2022/2023/2 félévre
Őszi félévi vizsgákra jelentkezés (HALVEL kitöltők számára) alap-, osztatlanképzés
Őszi félévi vizsgákra jelentkezés (HALVEL kitöltők számára) mesterképzés, szakirányú továbbképzés
Szakdolgozati témaválasztás 2022/2023/1 félév
2. (külön tájékoztató alapján)
Őszi félévi vizsgákra jelentkezés minden nem záróvizsgázó hallgató számára.
Őszi félévi vizsgákra jelentkezés minden záróvizsgázó hallgató számára.
Záróvizsgaidőszak I. félév decemberi időszaka
HALVEL kitöltés az általános tanévidőbeosztás
szerinti szorgalmi időszak utolsó hete, minden
féléves alap és mesterképzés esetén.
Specializáció választási időszak (általános tanévidőbeosztás szerinti szorgalmi időszak utolsó
napjáig)
Vizsgaidőszak 1. hét minden féléves szervezésű
képzésnél
Intézmény zárva
Vizsgaidőszak 2. hét záróvizsgázók számára
minden féléves szervezésű képzésnél
Vizsgaidőszak 2-4.hét nem záróvizsgázók számára minden féléves szervezésű képzésnél
Tavaszi félévi előzetes tantárgyfelvétel, magyar
nyelvű, alap- osztott és osztatlan mesterképzések, angol nyelvű levelező mesterképzés, valamint angol és magyar nyelvű szakirányú továbbképzések hallgatói számára 2022/2023/2 félévre
Záróvizsgát előkésztő adminisztrációs hét
Záróvizsgaidőszak I. félév januári időszaka

KEZDÉS

nap

2022.11.21

hétfő

2022.11.28

hétfő

2022.11.28

hétfő

2022.11.28

hétfő

2022.12.02

péntek

2022.12.02

péntek

2022.12.05

hétfő

2022.12.12

hétfő

2022.12.12

hétfő

2022.12.19

befejezés

nap

óra

2022.11.27

vasárnap

23:59

10:00

2022.12.02

péntek

12:00

14:00

2022.12.02

péntek

12:00

2022.12.18

vasárnap

12:00

2023.01.19

csütörtök

23:59

12:00

2023.01.05

csütörtök

23:59

2022.12.10

szombat

10:00

2022.12.18

vasárnap

23:59

12:00

2022.12.18

vasárnap

23:59

hétfő

2022.12.22

csütörtök

2022.12.23

péntek

2023.01.02

hétfő

2023.01.03

kedd

2023.01.07

szombat

2023.01.03

kedd

2023.01.21

szombat

2023.01.09

hétfő

2023.01.15

vasárnap

2023.01.09
2023.01.16

hétfő
hétfő

2023.01.13
2023.01.27

péntek
péntek

5

óra

23:59

2022/2023 tanév
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2022/2023/2 (tavaszi) félév
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

TEVÉKENYSÉG
Szakdolgozati témaválasztás 2022/2023/2 félév
1. (külön tájékoztató alapján)
Beiratkozás (első féléves a 2022/2023/2 félévre
felvett) mesterképzés hallgatók és a DD képzésekre felvett alap és mesterképzés hallgatói számára a félévkezdési tájékoztatóban megadott
időpont szerint.
Félévi bejelentkezés, regisztráció alapképzések
és osztott és osztatlan mesterképzések, szakirányú továbbképzések és előkészítő képzés hallgatói számára a hallgatói jogviszony második félévétől a 2022/2023/2 félévre, félévkezdési tájékoztatóban megadott külön beosztás szerint
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel és tantárgyleadás) alapképzések és
osztott és osztatlan mesterképzések, szakirányú
továbbképzések és előkészítő képzés hallgatói
számára a hallgatói jogviszony második félévtől
2022/2023/2 félévre, félévkezdési tájékoztató
alapján.
Végleges tantárgyfelvételi időszak (tantárgyfelvétel és tantárgyleadás) első félévre beiratkozó mesterképzés 2022/2023/2 félévre felvett
hallgatói számára a félévkezdési tájékoztatóban
megadott időponttól.
Hallgatói megajánlott jegy elfogadási időszak
2022/2023/2 féléves
Végleges tantárgyfelvételi időszak, csak tantárgyfelvétel, minden hallgató számára minden évfolyamon, minden képzésen, minden képzési szinten, 2022/2023/2 félévre
Oklevélátadók
Tavaszi szünet
Intenzív (projekt) hét
Szakdolgozat leadása, 2022/2023/2 félév
Záróvizsgára jelentkezés
Szakdolgozati témaválasztás 2022/2023/2 félév
2. (külön tájékoztató alapján)
Tavaszi félévi vizsgákra jelentkezés (HALVEL kitöltők számára) alap-, osztatlanképzés
Tavaszi félévi vizsgákra jelentkezés (HALVEL kitöltők számára) mesterképzés, szakirányú továbbképzés
Tavaszi félévi vizsgákra jelentkezés minden nem
záróvizsgázó hallgató számára alap-, osztatlan,
mester képzés, szakirányú továbbképzés, doktori
képzés, vendéghallgató, előkészítő képzés
Tavaszi félévi vizsgákra jelentkezés minden záróvizsgázó hallgató számára alap-, osztatlan,
mesterképzés, szakirányú továbbképzés
Őszi félévi előzetes tantárgyfelvétel, angol
nyelvű, nappali alapképzések, osztott és osztatlan mester képzések 2023/2024/1 félévre

KEZDÉS

nap

2023.01.30

befejezés

nap

hétfő

2023.02.26

vasárnap

2023.02.06

hétfő

2023.02.08

szerda

2023.02.06

hétfő

2023.02.19

vasárnap

23:59

2023.02.06

hétfő

2023.02.12

vasárnap

23:59

2023.02.06

hétfő

2023.02.12

vasárnap

23:59

2023.02.13

hétfő

2023.06.11

vasárnap

23:59

2023.02.13

hétfő

2023.02.19

vasárnap

23:59

2023.03.23
2023.04.03
2023.04.11
2023.05.08
2023.05.08

csütörtök
hétfő
kedd
hétfő
hétfő

2023.03.24
2023.04.06
2023.04.14
2023.05.21
2023.05.21

péntek
csütörtök
péntek
vasárnap
vasárnap

23:59
23:59

2023.05.08

hétfő

2023.05.28

vasárnap

2023.05.08

hétfő

10:00

2023.05.12

péntek

12:00

2023.05.08

hétfő

14:00

2023.05.12

péntek

12:00

2023.05.12

péntek

12:00

2023.06.22

csütörtök

23:59

2023.05.12

péntek

12:00

2023.06.08

csütörtök

23:59

2023.05.15

hétfő

2023.05.21

vasárnap

23:59

6

óra

9:00

10:00
10:00

óra

2022/2023 tanév
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TEVÉKENYSÉG
19 HALVEL kitöltés (szorgalmi időszak utolsó hete)
alapképzés, mesterképzés és vendég hallgatók
20 Specializációválasztási időszak (általános tanévidőbeosztás szerinti szorgalmi időszak utolsó
napjáig)
21 Vizsgaidőszak 1-2.hét záróvizsgázók számára
(féléves szervezésű)
22 Vizsgaidőszak 1-4.hét nem záróvizsgázók számára (féléves szervezésű)
23 Őszi félévi előzetes tantárgyfelvétel, magyar
nyelvű, alap- osztott és osztatlan mesterképzések, angol nyelvű levelező mesterképzés, valamint angol és magyar nyelvű szakirányú továbbképzések hallgatói számára 2023/2024/1 félévre
24 Záróvizsgát előkésztő adminisztrációs hét
25 Záróvizsgaidőszak II. félév
26 oklevélátadók

KEZDÉS

nap

óra

befejezés

nap

óra

2023.05.22

hétfő

10:00

2023.05.28

vasárnap

23:59

2023.05.22

hétfő

12:00

2023.05.28

vasárnap

23:59

2023.05.30

kedd

2023.06.10

péntek

2023.05.30

kedd

2023.06.25

szombat

2023.06.12

hétfő

2023.06.18

vasárnap

2023.06.12
2023.06.19
2023.07.24

hétfő
hétfő
hétfő

2023.06.16
2023.06.30
2023.07.28

péntek
péntek
péntek

HALVEL: oktatók hallgatói véleményezése
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23:59

