Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Tanulmányi Hivatal
HATÁRIDŐS JEGYZÉK
2021/2022. tanév őszi félév

Tisztelt Hallgató!
Kérjük, a Határidős jegyzék mellett a hirdetményeinket folyamatosan figyelje, a Neptun
üzeneteket figyelmesen olvassa el!
A 'Határidős jegyzék' a félév során kiegészülhet, módosulhat további, a rendkívüli
tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített határidőkkel.
A BTK Tanulmányi Hivatalának elérhetőségei megtekinthetők:


Tanulmányi és Tantervi Csoport



Felvételi Iroda



Nyilvántartási és Informatikai Csoport

A Tanulmányi Hivatalban augusztus 2. és 22. között az ügyintézés szünetel!
A Tanulmányi Hivatal ügyfélfogadási ideje szeptember 6-tól:
Hétfőn 1300-1600-ig, szerdán 900-1200-ig, 1300-1600-ig
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Államalapítás Ünnepe
Előzetes kurzusfelvétel utolsó napja HKR 4. § (2) 49
Rangsorolásos kurzusfelvétel első napja HKR 4. § (2) 49
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SZEPTEMBER
Kreditátviteli kérelmek elektronikus benyújtásának első napja HKR
34. § (10)
Rangsorolásos kurzusfelvétel utolsó napja HKR 4. § (2) 49
Versenyjelentkezés első napja HKR 4. § (2) 49
Tanévnyitó ünnepség
OTAK szakképzettség választás utolsó napja
2021/2022. tanév őszi félév regisztrációs időszakának utolsó napja
HKR 54. §
2021/2022. tanév őszi félév szorgalmi időszakának első napja
Szakdolgozati cím módosításának lehetséges utolsó napja
(a 2021/2022. tanév őszi félévben záróvizsgázni szándékozó BA,
MA képzésben részt vevő hallgatók részére)
2021/2022. tanév őszi féléves záróvizsgára jelentkezés első
napja (tanárképzés kivételével minden képzésen, Neptunon
keresztül)
A kreditátviteli kérelmek elektronikus benyújtásának utolsó napja
HKR 34. § (10)
Versenyjelentkezés utolsó napja HKR 4. § (2) 49
Költségtérítés/önköltség tárgyú méltányossági kérvények
(szükséges igazolásokkal együtt), illetve túlfutó hallgatóknak
kreditdíj-fizetési kérelem leadásának határideje – határidő
jogvesztő
A 2021/2022. tanév őszi féléves kivételes tanulmányi rend kérelem
elektronikus benyújtásának utolsó napja
Utólagos kurzusfelvétel első napja HKR 62/A. §
Utólagos kurzusfelvétel utolsó napja HKR 62/A. §
Tanítási szünet (UNESCO Egyetemi Sport Nemzetközi Napja)

OKTÓBER
2021/2022. tanév őszi féléves záróvizsgára jelentkezés utolsó
napja (tanárképzés kivételével minden képzésen, Neptunon
keresztül)
Szakdolgozati cím elektronikus bejelentésének első napja
a 2021/2022. tanév tavaszi félévben záróvizsgázni szándékozó BA,
MA képzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevő
hallgatók részére
Szakdolgozati téma elektronikus bejelentésének első napja
2022/2023. tanév őszi félévben záróvizsgázni szándékozó
osztatlan tanárképzésű hallgatók részére.
Önköltség/Költségtérítés befizetésének határideje
HKR 131. § (1) további információ:
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy
Szakdolgozati cím elektronikus bejelentésének utolsó napja
a 2021/2022. tanév tavaszi félévben záróvizsgázni szándékozó BA,
MA képzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevő
hallgatók részére
Szakdolgozati téma elektronikus bejelentésének utolsó napja
2022/2023. tanév őszi félévben záróvizsgázni szándékozó
osztatlan tanárképzésű hallgatók részére.
Nemzeti Ünnep
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Szakdolgozat feltöltésének első napja (BA, MA, SZT, OTAK
képzések) a Neptun tanulmányi rendszerbe HKR 338. § (1)
Szakdolgozat – tanári képzés kivételével – feltöltésének utolsó
napja a Neptun tanulmányi rendszerbe
Szakdolgozat feltöltésének utolsó napja a Neptun tanulmányi
rendszerbe tanári mesterképzésben (TMA) hallgatóknak
Szakdolgozat feltöltésének utolsó napja a Neptun tanulmányi
rendszerbe osztatlan tanárszakos hallgatónak

Őszi szünet első napja
Őszi szünet utolsó napja

NOVEMBER

