
A 2020/2021. tanév időbeosztása a Természettudományi és Technológiai Karon 
 

Központi tanévnyitó ünnepség: 2020. szeptember 6. (vasárnap) 

I. félévi regisztrációs hét 2020. augusztus 31 – szeptember 6. (1 hét) 

I. félévi szorgalmi időszak 

nem végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2020. szeptember 7 – december 11. (14 hét) 

BSc végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2020. szeptember 7 – november 20. (11 hét) 

MSc végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2020. szeptember 7 – december 11. (14 hét) 

Szakmai napok 2020. november 2 - 6.   

I. félévi vizsgaidőszak 

nem végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton  2020. december 14 – 2021. január 29. (7 hét) 

BSc végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton  2020. november 23 – december 11. (3 hét) 

MSc végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton  2020. december 14 - 2021. január 8. (4 hét) 

osztatlan tanári képzés 5. évfolyamos hallgatóinak, akik 

szakmai zárószigorlatot tesznek 

2020. december 14 – 2021. január 29. (7 hét) 

Záróvizsga időszak 

BSc képzésben nappali és levelező tagozaton 2020. december 14 – 18. (1 hét) 

MSc képzésben nappali és levelező tagozaton 2021. január 11 - 15. (1 hét) 

 
Diplomamunka/szakdolgozat leadása és DEÁ-ba feltöltése 

BSc képzésben 2020. november 13. (péntek)  

MSc képzésben 2020. december 11. (péntek) 

osztatlan tanári képzés 5. évfolyamos hallgatóinak, akik 
szakmai zárószigorlatot tesznek 

2020. november 27. (péntek) 

II. félévi regisztrációs hét 2021. február 1 -7. (1 hét) 

II. félévi szorgalmi időszak 

nem végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2021. február 8 – május 14. (14 hét) 

végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2021. február 8 – április 30. (12 hét) 

Szakmai napok 2021. április 6 – 9.   

II. félévi vizsgaidőszak 

nem végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton  2021. május 17 – július 2. (7 hét) 

végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2021. május 3 – 28. (4 hét) 

osztatlan tanári képzés 5. évfolyamos hallgatóinak, akik 
szakmai zárószigorlatot tesznek 

2021. május 3 – július 2. (6+3 hét) 

Záróvizsga időszak 

nappali és levelező tagozaton         2021. május 31 – június 11. (2 hét) 

Diplomamunka/szakdolgozat leadása és DEÁ-ba feltöltése 
            

2021. április 30. (péntek) 

 


