Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal
Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék)
2016/2017 tanév tavaszi félév
20. előtt nem voltak benyújthatóak.

Február
1. szerda
2. csütörtök

7.
1600

3.

péntek

1600
2000
1600

4.
5.

kedd
1600

8.

szerda

9.

csütörtök

hétfő

 A 2016/2017 tanév tavaszi félév regisztrációs
időszakának első napja
 A 2016/2017 tanév tavaszi félévére vonatkozó,
kizárólag a 2017. január
20. után keletkezett tanulmányi kérelmek –
pótfélév, dékáni méltányosság leadási határideje.
Felhívjuk figyelmüket,
hogy a Tanulmányi Hivatal csak azokat a kérvényeket kezeli különeljárási díj megfizetése
nélkül, melyek tartalmukból fakadóan 2017. január

1600
800
1200

10. péntek

szombat
vasárnap

1600

6.

 A 2016/2017. tanév őszi
félévi vizsgajelentkezés
utolsó napja
 A 2016/2017. tanév őszi
félévi vizsgaidőszak utolsó napja
 Előzetes kurzusfelvétel
utolsó napja
 Rangsorolásos kurzusfelvétel első napja
 Értékelésre vonatkozó
adattal szembeni kifogások beadásának első
napja (HKR 65. § (6))

napja
(valamennyi
képzés esetén kizárólag
a Neptunban lehet jelentkezni)

2400

A kreditátviteli kérelmek
leadásának első napja (tanárképzés: fszt 14, minden
további képzés: fszt. 25.)
Rangsorolásos kurzusfelvétel utolsó napja
 Versenyjelentkezés első
napja
 Személyes megjelentést
igénylő regisztráció (tanulmányok folytatásának
vagy szüneteltetés bejelentésének) utolsó napja
 Értékelésre vonatkozó
adattal szembeni kifogások beadásának utolsó
napja (HKR 65. § (6)) Értékelésre vonatkozó adattal szembeni kifogások
beadásának utolsó napja
(HKR 65. § (6))

11. szombat
12. vasárnap

 A 2016/2017. tanév tavaszi félév regisztrációs
időszakának utolsó napja

13. hétfő

 2016/2017. tanév tavaszi félév szorgalmi
időszakának első napja
 A 2016/2017 tanév tavaszi félévi záróvizsgára jelentkezés első

2400

14. kedd
15. szerda
16. csütörtök
17. péntek

1200

1600

Diplomaosztó ünnepélyek –
Gólyavár, Mária Terézia
terem
 A 2016/2017. tanév tavaszi féléves kivételes tanulmányi rend kérelem
leadásának utolsó napja
 Versenyjelentkezés utolsó napja

18. szombat
19. vasárnap
1600

20.

hétfő
1600

21. kedd
22. szerda

23. csütörtök

 Költségtérítés/önköltség
tárgyú méltányossági
kérvények (szükséges
igazolásokkal együtt) illetve túlfutó hallgatóknak kreditdíj-fizetési kérelem leadásának határideje – a határidő jogvesztő! (TH fszt. 15)
 Utólagos kurzusfelvétel/leadás külön eljárási
díjjal (első nap) (HKR
355. § (3))
A kreditátviteli kérelmek
leadásának utolsó napja
(tanárképzés: fszt 14, minden további képzés: fszt. 25.)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal
24. péntek
25. szombat
26. vasárnap
27. hétfő
28. kedd
MÁRCIUS

1.

szerda

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

10. péntek
11.
12.
13.
14.

(1) bekezdés) további információ:
https://qter.elte.hu/Stati
kus.aspx/GyIKNeptunBevezetes#Penzu
gy
A 2016/2017 tanév tavaszi
félévi záróvizsgára jelentkezés utolsó napja (valamennyi képzés esetén kizárólag a Neptunban lehet
jelentkezni)

17. péntek

Utólagos kurzusfelvétel/leadás külön eljárási
díjjal (utolsó nap) (HKR
355. § (1,2,3))

szombat
vasárnap
hétfő
kedd

15. szerda

16. csütörtök

 Nemzeti ünnep
 Tanári záróvizsgára jelentkezés utolsó napja a
(lásd PPK honlapot) a tanári mesterképzésben
részt vevő hallgatók számára
 Önköltség/Költségtérítés befizetésének
határideje (HKR 131. §

18. szombat
19. vasárnap
20. hétfő
21. kedd
22. szerda
23. csütörtök
24. péntek
25. szombat
26. vasárnap
27. hétfő
28. kedd
29. szerda
30. csütörtök
31. péntek
ÁPRILIS
1. szombat

Szakdolgozati cím bejelentésének utolsó napja
minden képzési formában (a
2017/2018 őszi félévben
záróvizsgázni szándékozó
felsőfokú szakképzésben,
BA, MA képzésben és szakirányú továbbképzésben
részt vevő hallgatók, valamint a 2017/2018 tavaszi
félévben záróvizsgázni szándékozó osztatlan egyetemi
képzésű hallgatók részére) a
fszt. 17. irodában (HKR 77.
§ (3), (10) HKR 347. §)

2.

vasárnap

3.

hétfő

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

Szakdolgozat leadásának
első napja (valamennyi
képzés esetén) a fszt. 17.
irodában.

Tavaszi szünet első napja, a
Tanulmányi Hivatal ügyfélfogadása szünetel (kivéve
szakdolgozat-leadás a fszt.
17-es irodában)
Szakdolgozat-leadás a fszt.
17-es irodában
Nagypéntek

12. szerda

13. csütörtök
14.
15.
16.
17.

péntek
szombat
vasárnap
hétfő

18. kedd
19. szerda

1600

Húsvét hétfő
Tavaszi szünet utolsó napja
(szakdolgozat-leadás a fszt.
17-es irodában)
Szakdolgozat leadásának
utolsó napja (tanári képzés
kivételével) (HKR 338. §)

20. csütörtök
21. péntek
22. szombat
23. vasárnap
24. hétfő

Szakdolgozat leadásának
utolsó napja tanári mesterképzésben részt vevő hallgatóknak

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal
25. kedd
26. szerda
27. csütörtök
28. péntek
29. szombat
30. vasárnap
MÁJUS
1. hétfő
2. kedd
3.

szerda

4.

csütörtök

5.

péntek

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

15. hétfő

1800

A 2016/2017. tanév tavaszi
félévi vizsgajelentkezés első
napja

1600

A Munka ünnepe
Oklevél mintalap aláírásának első napja
Osztatlan tanárképzésben
résztvevő hallgatóknál a
szakképzettség választás első
napja
Szakdolgozati cím bejelentés módosítások leadásának utolsó napja (a
2017/2018 őszi félévben
záróvizsgázni szándékozó
osztatlan egyetemi képzésű
hallgatók részére) a fszt. 17.
irodában (HKR 77. § (8 b),
(10)

16. kedd

 Átsorolás alóli mentesség
kérelem benyújtásának
utolsó napja (elektroni-

Oklevél mintalap aláírásának utolsó napja

17. szerda
18. csütörtök

 A 2016/2017 tanév tavaszi féléves szorgalmi időszak utolsó napja

19. péntek
20. szombat
21. vasárnap

22. hétfő

Pázmány nap

kus úton a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül az Ügyintézés
Kérvények menüpontban) (HKR 132 §.8.)
 Tanári szakdolgozat témabejelentő lap leadásának utolsó napja. (BTKn és PPK-n egyaránt le
kell adni a témabejelentő
lapot.)

1700

0000

 A 2017/2018. őszi félév
regisztrációs időszakának
első napja
 Előzetes kurzusfelvétel
első napja
 A 2016/2017. tanév tavaszi félévi vizsgaidőszak
első napja
 Költségtérítéses/önköltséges hallgatók
nyilatkozata az átsorolásról a Neptunon keresztül
(első nap)

23. kedd
24. szerda
25. csütörtök
26. péntek

A 2016/2017. tavaszi félév
záróvizsga időszak első
napja
Osztatlan tanárképzésben

résztvevő hallgatóknál a
szakváltásra vonatkozó
kérelem leadásának, illetve
alapképzésről osztatlan tanárképzésre átjelentkező
hallgatók kérelem leadásának
utolsó napja
27. szombat
28. vasárnap
29. hétfő
30. kedd
31. szerda
JÚNIUS
1. csütörtök
2. péntek
3. szombat
4.

vasárnap

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

Osztatlan tanárképzésben
résztvevő hallgatóknál a
szakképzettség választás
utolsó napja
Pünkösdhétfő

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal
 A 2016/2017 tanév tavaszi féléves záróvizsga
időszak utolsó napja

23. péntek
24.
25.
26.
27.
28.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

29. csütörtök

2400

csütörtök
1600

7.

péntek
1600

8.

9.

szombat

vasárnap

10. hétfő

11. kedd
12. szerda
13. csütörtök
14. péntek

Szakirány/minor választás
utolsó napja a Neptunban

30. péntek
JÚLIUS
1. szombat
2. vasárnap
3. hétfő
4. kedd
5. szerda
6.

a szakos tanulmányi előadóknál kell leadni.

2400

2400

BA oklevél igazolások kiadása
 A 2016/2017. tanév tavaszi félévi vizsgajelentkezés utolsó napja
 A 2016/2017. tanév tavaszi félévi vizsgaidőszak
utolsó napja
 Értékelésre vonatkozó
adattal szembeni kifogások beadásának első napja (HKR 65. § (6))
Kifogás értékelésre vonatkozó adattal szemben utolsó
napja
Költségtérítéses hallgatók
nyilatkozata az átsorolásról
a Neptunon keresztül (utolsó nap)
TB kérvények leadásának
utolsó napja. A kérvényeket

15. szombat
16. vasárnap
17. hétfő
18. kedd
19. szerda
20. csütörtök
21. péntek
22. szombat
23. vasárnap
24. hétfő
25. kedd
26. szerda
27. csütörtök
28. péntek
29. szombat
30. vasárnap
31. hétfő
AUGUSZTUS
1. kedd
2. szerda
3. csütörtök
4. péntek
5. szombat
6. vasárnap
7. hétfő
8. kedd
9. szerda
10. csütörtök
11. péntek

2400

Értékelésre vonatkozó adattal szembeni kifogások beadásának utolsó napja
(HKR 65. § (6))
Diplomaosztó ünnepség
Diplomaosztó ünnepség
Diplomaosztó ünnepség

12. szombat
13. vasárnap
14. hétfő
15. kedd
16. szerda
17. csütörtök
18. péntek
19. szombat
20. vasárnap
21. hétfő
22. kedd
23. szerda
24. csütörtök
25. péntek
26. szombat
27. vasárnap
28. hétfő
29. kedd
30. szerda
31. csütörtök
SZEPTEMBER

Rektori szünet utolsó napja
Állami ünnep

1600

Rektori szünet első napja

1.

péntek

2.
3.

szombat
vasárnap

4.

hétfő

2000

 Előzetes kurzusfelvétel
utolsó napja
 Rangsorolásos kurzusfelvétel első napja
A 2017/2018. tanév őszi
félévére vonatkozó, kizárólag a 2017. július 10. után
keletkezett tanulmányi kérelmek – pótfélév, dékáni
méltányosság) leadási határideje. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tanulmányi
Hivatal csak azokat a kérvényeket kezeli különeljárási díj megfizetése

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal
nélkül, melyek tartalmukból fakadóan 2017. július
10-ig nem voltak benyújthatóak.
5.

6.

7.

kedd

szerda

csütörtök

1600
800
1200

8.

9.

dosításának lehetséges
utolsó napja (a
2017/2018 őszi félévben
záróvizsgázni szándékozó
felsőfokú szakképzésben,
BA, MA képzés esetén és
szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók részére) a fszt. 17.
irodában (HKR 77. § (8
a), (10))
 Záróvizsgára jelentkezés
első napja
 2017/2018. őszi félév
szorgalmi időszakának első napja

péntek

 A 2017/2018. őszi félév
regisztrációs időszakának
első napja
 A kreditátviteli kérelmek leadásának első napja (tanárképzés: fszt. 14,
minden további képzés:
fszt. 25.)
Rangsorolásos kurzusfelvétel
utolsó napja
 Versenyjelentkezés első
napja
 Személyes megjelentést
igénylő regisztráció (tanulmányok folytatásának
vagy szüneteltetés bejelentésének) utolsó napja

szombat

10.

vasárnap

11.

hétfő

2400

A 2017/2018. őszi félév
regisztrációs
időszakának
utolsó napja
 Szakdolgozati cím mó-

12.
13.
14.

kedd
szerda
csütörtök

15.

péntek

16.
17.

szombat
vasárnap

18.

1600

hétfő

Kérjük, a határidős jegyzék mellett a hirdetményeinket folyamatosan figyelje!

Versenyjelentkezés utolsó
napja
 Költségtérítés/önköltség
tárgyú méltányossági
kérvények (szükséges
igazolásokkal együtt) il-

letve túlfutó hallgatóknak
kreditdíj-fizetési kérelem
leadásának határideje – a
határidő jogvesztő! (TH
fszt. 15)
 A 2017/2018 tanév őszi
féléves kivételes tanulmányi rend kérelem leadásának utolsó napja
 Utólagos kurzusfelvétel/leadás külön eljárási
díjjal (első nap)
19.

kedd

20.

szerda

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

A kreditátviteli kérelmek
leadásának utolsó napja
(tanárképzés: fszt. 14, minden további képzés: fszt. 25.)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal

A tanulmányi és tanárképzési referensek ügyfélfogadása:
hétfő
szerda
péntek
A nyilvántartási referensek ügyfélfogadása:
fszt. 30. iroda:
hétfő
szerda

1300-1600
900-1200 és 13001600

fszt. 32. iroda:

1300-1600
900-1200 és 1300-1600
900-1200
A Záróvizsga referensek ügyfélfogadása:
hétfő
szerda
péntek

1300-1600
900-1200 és 13001600
900-1200

A tantervi és tanrendi referensek ügyfélfogadása:
szerda

900-1200 és 13001600

A felvételi referensek ügyfélfogadása:
hétfő
szerda

1300-1600
900-1200 és 13001600

szerda

900-1200 és 13001600

