
Tárgy 2020/2021. tanév őszi szemeszter 2020/2021. tanév tavaszi szemeszter
Szorgalmi időszak 2020. szeptember 1. - 2020. december 12. 2021. február 1. - 2021. május 8.
Regisztrációs hét 2020. augusztus 31. -  2020. szeptember 4. 2021. január 25. - 2021. január 29.
Oktatási időszak 2020. szeptember 7. - 2020. december 12. 2021. február 1. - 2021. május 8.
Beiratkozás 2020. augusztus 12. - 2020. szeptember 4.  -
Bejelentkezés  2020. augusztus 18. - 2020. szeptember 4. 2021. január 22. - 2021. január 29.
Tantárgyfelvételi időszak 2020. augusztus 19. - 2020. szeptember 20. 2021. január 22. - 2021. február 12.
Tantárgyfelvétel módosításával kapcsolatos kérelem 2020. szeptember 28. 2021. február 20.
Szünet (várhatóan) 2020. október 26 - 2020. október 30. 2021. április 6. - 2021. április 9.

2020. december 14. - 2020. december 23.
2021. január 4. - 2021. január 21.

Vizsgázási lehetőség meghirdetett vizsgakurzus esetében (TVSZ 4. melléklet 2/A. §) 2020. augusztus 31. - 2020. szeptember 7. 2021. január 27. - 2021. február 5.
Vizsgaidőszak végzősöknek - 2021. április 26. - 2021. május 7.
Vizsgahirdetés 2020. november 9-től folyamatosan 2021. április 12-től folyamatosan
Vizsgára jelentkezés kezdete  2020. december 7. 2021. április 19.
Dékáni javítóvizsga iránti kérelem 2021. január 21. 2021. június 11.
Neptunban téves érdemjegy felülvizsgálata iránti kérelem legkésőbb 2021. február 10. legkésőbb 2020. július 1.
Neptunban téves érdemjegy legfeljebb a vizsgaidőszakot követő 30 napig, igazolási kérelmet 
terjeszthet elő

2021. február 20. (szombat) 2021. július 11. (vasárnap)

A költségtérítés/önköltség első részlet beérkezési határideje (teljes összeg 40%-a)  a 
beiratkozó hallgatók esetében

2020. augusztus.11.  -

A költségtérítés/önköltség első részlet beérkezési határideje (teljes összeg 40%-a)  a 
bejelentkező hallgatók esetében

2020. augusztus.17. 2021. január 21.

A költségtérítés/önköltség második részlet beérkezési határideje (teljes összeg 30%-a) 2020. október 15. 2021. március 15.

A költségtérítés/önköltség harmadik részlet beérkezési határideje (teljes összeg 30%-a) 2020. november 15. 2021. április 15.

Utólagos bejelentkezés iránti kérelem 2020. szeptember 20. 2021. február 19.
Aktív bejeletkezés visszavonása iránti kérelem (passzíválás) 2020. szeptember 25. 2021. február 26.
Kreditelismerési kérelem 2020. szeptember 20. 2021. február 12.
Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem 2020. szeptember 20. 2021. február 12.
Átvétel (munkarend, szak és szakirányváltás) iránti kérelem legkésőbb 2020. augusztus 14 legkésőbb 2021. január 12.

Szakirányválasztási eljárás (legkésőbb) 2020. november 2. - 2020. november 6. 2021. április 19. - 2021. április 25.
Szakirányválasztás dokumentumainak beküldési határideje (legkésőbb) 2020. november 10. 2020. április 29.

Pótszakdolgozat/diplomamunka leadási szándéknyilatkozat feltöltésének végső határideje 
(páros és páratlan képzési idejű szakok) tanulmányaikat 2014. szeptember 1-től megkezdő 
hallgatóknak

2020. augusztus 23. (vasárnap) -

Pótszakdolgozat/diplomamunka leadási határidő (páros és páratlan képzési idejű szakok) 
tanulmányaikat 2014. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak

2020. szeptember 2. (szerda) -

Pótszakdolgozat/diplomamunka késedelmes leadási határidő (páros és páratlan képzési idejű 
szakok)  tanulmányaikat 2014. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak

2020. szeptember 9. (szerda) -

Pótszakdolgozat/diplomamunka leadási határidő (páros és páratlan képzési idejű szakok) 
tanulmányaikat 2014. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatóknak

2020. szeptember 18. (péntek) -

Pótszakdolgozat/diplomamunka késedelmes leadási határidő (páros és páratlan képzési idejű 
szakok) tanulmányaikat 2014. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatóknak

2020. szeptember 25. (péntek) -

Pótzáróvizsga időszak (beleértve a védést is) (páros és páratlan képzési idejű szakok) 2020. október 12. - 2020. november 6. -

Szakdolgozat/diplomamunka leadási szándéknyilatkozat feltöltésének végső határideje 
(páratlan képzési idejű szakok) tanulmányaikat 2014. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak

2020. december 27. (vasárnap) -

Szakdolgozat/diplomamunka leadási határidő (páratlan félévi képzési idejű szakok) 
tanulmányaikat 2014. szeptember 1. előtt és után megkezdő hallgatóknak

2021. január 6. (szerda) -

Szakdolgozat/diplomamunka késedelmes leadási határidő (páratlan félévi képzési idejű 
szakok) tanulmányaikat 2014. szeptember 1. előtt és után megkezdő hallgatóknak

2021. január 13. (szerda) -

Záróvizsga időszak (beleértve a védést is) (páratlan félévi képzési idejű szakok) - 2021. február 15. - 2021. április 1.

Szakdolgozat/diplomamunka leadási szándéknyilatkozat feltöltésének végső határideje (páros 
félévi képzési idejű szakok) tanulmányaikat 2014. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak

2021. március 28. (vasárnap)

Szakdolgozat/diplomamunka leadási határidő (páros félévi képzési idejű szakok) 
tanulmányaikat 2014. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak

- 2021. április 7. (szerda)

Szakdolgozat/diplomamunka késedelmes leadási határidő (páros félévi képzési idejű szakok) 
tanulmányaikat 2014. szeptember 1-től megkezdő hallgatóknak

- 2021. április 14. (szerda)

Szakdolgozat/diplomamunka leadási határidő (páros félévi képzési idejű szakok) 
tanulmányaikat 2014. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatóknak

- 2021. április 1. (csütörtök)

Szakdolgozat/diplomamunka késedelmes leadási határidő (páros félévi képzési idejű szakok)  
tanulmányaikat 2014. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatóknak 

- 2021.április 8. (csütörtök)

Záróvizsga időszak (beleértve a védést is) (páros képzési idejű szakok) 2021. május 17. - 2021. június 4.

Oklevélátadó ünnepség (VÁRHATÓAN - Fényfesztivál függényében) 2021. július 2. (péntek)

Oklevélátadó ünnepség páratlan félévi képzési idejű szakok (várhatóan) 2021. április 30. (péntek)

TDK jelentkezés folyamatosan folyamatosan
Dékáni pályamunka beadási határideje - 2021. május 21. (péntek)
Demonstrátori ösztöndíj pályázat beadási határideje - 2021. június 11. (péntek)
Köztársasági ösztöndíj pályázat beadási határideje (várhatóan) - 2021. július 2. (péntek)

2020. október 23. (péntek) - munkaszüneti nap 2021. március 15. (hétfő) - munkaszüneti nap
2020. december 24. (csütörtök) pihenőnap, amelyet 2020. 

december 12-én kell ledolgozni
2021.április.2. (péntek) - munkaszüneti nap

2021. április 5. (hétfő) – munkaszüneti nap
2021. május 24. (péntek) - munkaszüneti nap 

* a Kar a változtatás jogát fenntartja.
Pécs, 2020. június 15

Bertáné Antal Marianna sk.
mb. tanulmányi osztályvezető

Ünnepek miatti munkanapváltozás

A 2020/2021. tanév részletes időbeosztása*

Vizsgaidőszak

Tanulmányi okból történő átsorolás: (elhasznált félévek miatt, kivéve TJSZ 42. § (4)  pont 
alapján, amennyiben az informáciü később jut a Kar tudomására)

legkésőbb 2021. július 31.

legkésőbb 2021. március 1.

2021. május 10. - 2021. június 11.

-

legkésőbb 2021. szeptember 30.

Tanulmányi okból történő átsorolás:  (át → ktg )


