
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2011/2012. tanév időbeosztása a Természettudományi és Technológiai Karon 
  
  

Központi tanévnyitó ünnepség: 2011. szeptember 4. vasárnap 

I. félévi regisztrációs időszak 
(Kivéve a keresztfélévben végző hallgatók) 

2011. szeptember 5 - 9. (1 hét) 

I. félévi szorgalmi időszak:    

nappali és levelező tagozaton a nem végzős hallgatók számára 2011. szeptember 12 – december 16. (14 hét) 

nappali és levelező tagozaton BSc végzős hallgatók számára 2011. szeptember 5 – november 18. (11 hét) 

nappali és levelezős tagozaton az MSc és a régi/ötéves 
képzésben végzős hallgatók számára 

2011. szeptember 5 – december 9. (14 hét) 

Szakmai napok  
(a BSc végzős hallgatók kivételével) 

2011. november 2-5. (4 nap) 

I. félévi vizsgaidőszak            

nappali és levelező tagozaton a nem végzős hallgatók számára 2011. december 19 – 2012. január 27. (6 hét) 

nappali és levelező tagozaton a BSc végzős hallgatók számára 2011. november 21 – december 9. (3 hét) 

nappali és levelezős tagozaton az MSc és régi/ötéves képzésben 
végzős hallgatók számára 

2011. december 12 – 2012. január 6. (4 hét) 

Záróvizsga időszak 

BSc képzésben nappali és levelező tagozaton 2011. december 12 – 16. (1 hét) 

ötéves/régi/MSc képzésben nappali és levelezős tagozaton 2012. január 9 - 13. (1 hét) 

Végzős hallgatók diplomamunka/szakdolgozat leadási határideje 

BSc képzésben 2011. november 21. (hétfő) 

Régi/ötéves/MSc képzésben 2011. december 5. (hétfő) 

II. félévi regisztrációs időszak 2012. január 30 – február 3. (1 hét) 

II. félévi szorgalmi időszak: 

nappali és levelező tagozaton 2012. február 6 – május 18. (14 hét) 

nappali és levelező tagozaton végzős hallgatók számára 2012. február 6 – április 27. (12 hét) 

Szakmai napok 2012. március 26 –30. (1 hét) 

II. félévi vizsgaidőszak 

nappali és levelező tagozaton az őszi vizsgaidőszakra 
nemjogosultaknak 

2012. május 21 – július 6. (7 hét) 

nappali és levelező tagozaton az őszi vizsgaidőszakra 
jogosultaknak 

2012. május 21 – június 29. (6 hét) 

nappali és levelező tagozaton végzős hallgatók számára 2012. május 2 – május 25. (4 hét) 

Záróvizsga időszak 

nappali és levelező tagozaton 2012. május 29 – június 13. (2 hét) 

Őszi vizsgaidőszak 2012. augusztus 27 – szeptember 7. (2 hét) 

Végzős hallgatók diplomamunka/szakdolgozat 
leadási határideje 

2012. május 7. (hétfő) 

  
*Az őszi vizsgaidőszak a hagyományos képzésben (egyetemi és főiskolai szintű képzésben) részt vevő és a 2006. szeptembertől 
egységes osztatlan képzésben tanulmányukat megkezdő hallgatókra vonatkozik. Az őszi vizsgaidőszak nem érvényes az alapképzési 
(BSc, BA) szakokon tanuló, a mesterképzésben részt vevő és a 2007. szeptembertől egységes, osztatlan képzésre felvételt nyert és 
felsőfokú szakképzésre felvett hallgatókra a szakirányválasztási döntések és a hallgatók finanszírozási kategóriájának megállapítása 
miatt 

 


