SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR
TANULMÁNYI HATÁRIDŐK 2022/2023-ES TANÉV

Tevékenység

Határidő
I. félév

Átjelentkezési kérelem
beadása

Tagozat-,
szakváltási
kérelem beadása

2022. szeptember 15-ig

2022. szeptember 15-ig

Megjegyzés
II. félév

2023. február 15-ig

2023. február 15-ig

Nftv. 42. § (1) A hallgató
b) * kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez
tartozó szakjára.
Részletes információ: „Átvételi tájékoztató”(átvételi tájékoztató áldolgozás
alatt) dokumentum a honlapon Kérelem beadásának módja:
honlapon található „Átvételi kérelem” nyomtatvány kitöltése Leadás
helye: TANOSZ iroda (személyesen, vagy postai úton)
Nftv. 42. § (1) A hallgató
b) * kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez
tartozó szakjára.
Részletes információ: „Átvételi tájékoztató” (átvételi tájékoztató
áldolgozás alatt) dokumentum a honlapon
Kérelem beadásának módja:
Modulo/Karközi beadási hely/Tanulmányi Bizottsági kérvény/Tagozatváltás vagy Szakváltás

Központi beiratkozás
I. évfolyam
Szorgalmi időszak

2022. augusztus 27.
2022. augusztus 29 –
2022. szeptember 02.
2022. szeptember 05 –
2022. december 10.

2023. február 06 – 2023.
május 13.
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Kedvezményes
(rangsoros)
kurzusfelvétel

Versenyalapú (normál)
kurzusfelvétel

Vizsgakurzus igény
bejelentése

2022. augusztus 22 2022. augusztus 27.

2022. augusztus 29 2022. szeptember 18.

2022. augusztus 29 2022. szeptember 18.

2023. január 23 – 2023.
január 28.

A jelentkezés után mindenki egy pontszámot kap, ez lesz a rangsor alapja. A jelentkező látja a saját
pontszámát, és infót kap, hogy az adott kurzusra a biztos bekerülés pontszáma az adott pillanatban
mennyi. A bekerülés pontszáma azt jelenti, hogy az algoritmus csökkenő pontszámmal sorba rakja a
hallgatókat. Ha vannak azonos pontszámúak, pl. van 10 hallgató azonos pontszámmal, és már csak 5
hely van, akkor ez a 10 még nincs a biztos bekerülés helyzetében. Az időszak alatt újonnan hirdetett
kurzusokra is lehet jelentkezni, ezért folyamatosan ellenőrizzék a bővülő kínálatot.

Ellenőrzések: Előző félévben a hallgató szakja aktív, vagy passzív lehet; vagy jelen féléve aktív.
Nyelvi- és testnevelési kurzusok (XN...,XT…) csak korlátozott mennyiségben vehetőek fel. A fentieken
felüli, térítéses nyelvi és testnevelés kurzusok a TR-ben nem vehetők fel. Max 45 kreditpont értékű
kurzus vehető fel ebben a félévben szakonként. EGYÉB KPR kurzusaiból összesen az alapszak
kreditértékének 10%-a vehető fel térítésmentesen. (A térítések kivetése a javítóvizsga díjak kivetésével
egyező módon történik.) SZTE TVSZ 7.4. pontja szerint:
„A hallgató a szakján egy félévben maximum 45 kredit erejéig vehet föl tárgyakat.”
2023. január 30. - Kari Tanulmányi Ügyrend 7.1.1. pontja szerint: „A tantárgyak felvétele,- illetve leadása az adott tanévre
vonatkozó, központilag meghatározott tanulmányi határidők szerint megadott időpontig lehetséges.”
2023. február 19.
Kari Tanulmányi Ügyrend 7.3. pontja szerint: „Egy tárgy (illetve a neki megfelelő kurzus) – annak
nem teljesítése esetén – a tanulmányok ideje alatt három alkalommal vehető fel.” Nftv. 82. § (2) pontja
szerint:
„A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik
és további vizsgát, előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok
ismételt felvételét, a térítési és juttatási szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott
kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez kötheti.”

2023. január 30 2023. február 19.

SZTE TVSZ 7.2. pontja szerint:
„A karok – további feltételekkel vagy anélkül – lehetővé tehetik tárgyak meghirdetését, tanóra tartása
nélkül, olyan hallgatók számára, akik a tárgyat ismétlik. A csak vizsgára fölvett tárgy is beleszámít a
tárgyfelvételek számába (7.3. pont).
Kérelem beadásának módja:
Modulo/Tanulmányi Bizottság kérvény/Vizsgakurzus kérelem
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Első oktatási nap

Költségtérítés
/önköltség befizetése

Költségtérítés/önköltség
befizetésének
halasztására/csökkentés
ére irányuló kérelem

2022. szeptember 05.

1. részlet: 2022.
szeptember 10. (50%) 2.
részlet: 2022. október
10. (25%) 3.
részlet: 2022.
november 10. (25%)

A kérelmek beadásának
határideje az adott részlet
esedékességének
lejártát megelőző
15. nap. (de
legkésőbb október
25, illetve március
25.).

2023. február 06.

1.
részlet:
későbbiekben
meghatározva a HSZI által
(50%)
2.
részlet:
későbbiekben
meghatározva a HSZI által
(25%)
3.
részlet:
későbbiekben
meghatározva a HSZI által
(25%)

A kérelmek beadásának
határideje az adott részlet
esedékességének lejártát
megelőző 15. nap. (de
legkésőbb október 25,
illetve március 25.).

SZTE Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Kari kiegészítéssel 31. §. Kari kiegészítő szabályok A)
pontja szerint:
„KREDITALAPÚ KÉRELEM:
Ha a hallgató aktív féléveinek száma (az adott szakon) meghaladja az adott szak képzési idejét és a szak
teljesítéséhez szükséges minimum kreditszám eléréshez 30-nál kevesebb kredit szükséges, akkor:
- 1-15 felvett kredit esetén legfeljebb 50%,
- 16-20 felvett kredit esetén legfeljebb 25% csökkentés adható.
- 20 vagy annál több felvett kredit esetén csökkentés nem adható.
Ilyen, ún. kreditalapú kérelmet a hallgató az adott szakján csak egyszer adhat be tanulmányai során.”
B) pontja szerint:
„SZOCIÁLIS ALAPON BEADOTT KÉRELEM:
Szociális alapon beadott kérelem esetén, megfelelően igazolt és méltányolható esetben, legfeljebb 50%kal csökkenthető a költségtérítés összege. A szociális alapon kért költségtérítés csökkentés megítélése a
kar költségvetésének függvénye.”
Első részletre nem lehet csökkentést kérni!
Kérelem beadásának módja:
Modulo/HSZI/Költségtérítés részletmódosítás kérvény
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Nftv. 45. § (1) pontja szerint:
„Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván
eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói
jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb,
mint két félév. A hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal
is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével.
(2) * A felsőoktatási intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését

Félévhalasztás, passzív
félév igénybevételének
bejelentése

2022. augusztus 29 2022. október 07.

2023. január 30 2023. március 10.

a) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is,
b) az intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában az első félév
teljesítése előtt is, vagy
c) a már megkezdett képzési időszak végéig, az adott képzési időszakra vonatkozóan
feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset,
betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.” SZTE
TVSZ 6.3. pontja szerint:
„A hallgató a megkezdett aktív félév helyett passzív félévet vehet igénybe. A passzív félévet a kari
Tanulmányi Osztálynak a Moduloban kell bejelenteni. Az igénybevett passzív félévek összes száma nem
lehet több, mint a szak képzési ideje, osztatlan képzésben legfeljebb 6 félév. „
SZTE TVSZ 6.4. pontja szerint: „A hallgató tanulmányainak első félévében különös méltánylást érdemlő
okra hivatkozva passzív félévet kérhet, amelyet a kurzusfelvételi időszak végéig benyújtott kérelemre a
kari Tanulmányi Bizottság engedélyezhet.” SZTE TVSZ 6.6. pontja szerint:
„Amennyiben a hallgató szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül
kényszerül tanulmányainak szüneteltetésére, kérvényezheti azt az adott félévi vizsgaidőszak
megkezdéséig.”
Kérelem beadásának módja:
Modulo/Karközi beadási hely/Passzív félév bejelentő, kérvényező vagy
Modulo/Karközi beadási hely/Határidőn túli passzív félév kérvény
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Státuszrendezés

2022. október 07-ig

2023. március 10-ig

SZTE TVSZ 6.2. pontja szerint:
„Az egyetemen a hallgatói jogviszony alatt a tanulmányok folytatása szándékának minősül, ha a hallgató a
szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékűt felvesz a kurzusfelvételi időszak végéig. Ezen feltétel
nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel.
Ha a költségtérítéses/önköltséges hallgató fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a kurzusfelvételi időszak végéig,
illetve ha nem rendelkezik a fizetés halasztására beadott kérelemmel, akkor hallgatói jogviszonya az adott képzési
időszakban szünetel.” SZTE TVSZ 6.5. pontja szerint:
„Azt a hallgatót,
a)
akinek hallgatói jogviszony állapota a kurzusfelvételi időszak végéig nem aktív, és
b)
nem jelentett be szüneteltetést (passzív félévet), és
c)
az önköltség/költségtérítés első részletét nem fizette be,
d)
nincs engedélye fizetési halasztásra vagy fizetési halasztás, kedvezmény iránti kérelmének elbírálása
eredménytelenül lezárult (kérelmének elbírálása nincs folyamatban), a Szegedi Tudományegyetem (a kari
Tanulmányi Osztály) legkésőbb a szorgalmi időszak 3. hetének végéig felszólítja státuszának 2 héten belüli
rendezésére. Ha a hallgató a felszólításra nem válaszol, a szorgalmi időszak 5. hetének végén „passzív – nem
bejelentett” státuszba kerül, és összes felvett kurzusa törlődik.”
Azon jogviszonnyal rendelkező felsőbb éves hallgatók, akik az adott félévre vonatkozóan elmulasztották a
kurzusfelvételt és/vagy nem fizették be az önköltség részletét vagy nem jelentették be passzív félév igényüket, az
időszak lejártával automatikusan "Passzív - nem bejelentett" státuszt kapnak.
Azon jogviszonnyal rendelkező első éves hallgatók, akik az adott félévre vonatkozóan elmulasztották a
kurzusfelvételt és/vagy nem fizették be az önköltség részletét vagy nem jelentették be passzív félév igényüket (vagy
nem engedélyezte a Tanulmányi Bizottság), az időszak lejártával automatikusan "Elbocsátott" státuszt kapnak.

Kedvezményes
tanulmányi rend iránti
kérelem

2022. augusztus 29 2022. október 07.

2023. január 30 2023. március 10.

SZTE TVSZ 9.1. pontja szerint:
„A kar a hallgatónak kérelemre kivételes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltánylandó okból nem
tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget tenni. A kivételes tanulmányi rend – feltételes
vagy feltétel nélküli – felmentést jelenthet többek között a kötelező foglalkozások látogatása, vizsgák vizsgaidőszakon
belül történő teljesítése alól, lehetőséget nyújthat évközi kötelezettségek szokásostól eltérő teljesítésére vagy azok
kiváltására. A kivételes tanulmányi rend nem jelenthet felmentést a képesítési követelményekben foglaltak, félévvagy évzáró számon-kérés, vizsga, záróvizsga (vagy annak egy része) letétele, szakdolgozat megírása és megvédése
alól. A kivételes tanulmányi rend tárgyanként külön feltételhez köthető.” SZTE TVSZ 9.2. pontja szerint:
„A hallgató az egyetemen folytatott tanulmányai során, egy szakon legfeljebb két félévben folytathatja tanulmányait
kivételes tanulmányi rend szerint.”
Kérelem beadásának módja:
Modulo/Karközi beadási hely/Kedvezményes tanulmányi rend kérelem (+ melléklet)
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Kreditátviteli időszak
pótkör (kizárólag
újonnan felvett, átvett,
szakváltó és
tagozatváltó hallgatók
számára)

Kreditátviteli időszak
(a következő félévre
vonatkozó
kreditátviteli
kérvények beadás
minden hallgatónak)

Szorgalmi időszakban
teljesített (évközi)
területi gyakorlat
igazolásának leadása
Nyári területi
gyakorlat igazolásának
leadása

2022. augusztus 22 2022. szeptember 04.

2022. november 21 - 2022. december
04.

Legkésőbb a gyakorlat lezárását
követő 15. nap

2023. január 09 2023. február 05.

2023. április 24 - 2023. május 07.

SZTE TVSZ 10.1. pontja szerint:
„A kari kreditátviteli bizottság kérelemre elismerhet előzetesen megszerzett
hallgatói tudást egyes tantervi követelmények teljesítéseként, e követelmények
teljesítéséért járó kredit megadásával. Két ismeretanyagot egyenértékűnek kell
tekinteni, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os. A
beszámított tudás forrásai lehetnek előzetesen teljesített egyes tárgyak, egyes
modulok, egész képzések, vagy egyéb módon megszerzett ismeret, míg a
kreditátvitel irányulhat egyes tárgyakra, egyes tantárgycsoportokra, egyes
modulokra vagy más tanulmányi követelményekre. SZTE TVSZ 10.3. pontja
szerint:
„A kiváltandó tantárgy kreditpontjaként az adott szak tantervében a megfelelő
ismeretanyagra vonatkozó kreditpontot, osztályzatként a teljesített tantárgy
osztályzatát kell elfogadni; több teljesített
tantárgy esetén ezek osztályzatából a Kreditátviteli Bizottság állapítja meg
az osztályzatot.” SZTE TVSZ 6.9.c, pontja szerint:
„A főszabálytól eltérően az átsoroláskor figyelembe vett kreditteljesítésbe az
adott félévre vonatkozó
jóváírással megszerzett kreditek is beszámítanak. Az átsoroláskor
figyelembe veendő tanulmányi átlagot azonban ezek a kreditjóváírások
sem befolyásolják.” SZTE TVSZ 10.4. pontja szerint:
„Megelőző tanulmányok alapján kreditátvitellel elfogadott kredit és osztályzat
az adott félév átlagába nem számít bele. A 6.9. c) pont rendelkezése szerint
azonban egyedüli kivételként a jóváírt kreditek figyelembe veendők az átsorolás
alapjául szolgáló kreditteljesítmény szempontjából.” Kérelem beadásának
módja:
Modulo/Karközi beadási hely/Rendes kreditátviteli kérelem vagy Listás
kreditátviteli kérelem Modulo/Karközi beadási hely/Tanulmányi Bizottság
kérvény/Felmentési kérelem (+ melléklet)

Legkésőbb a gyakorlat lezárását
követő 15. nap
Az igazolást az Oktatásszervezési Iroda részére kell visszajuttatni (személyesen,
postai úton). A gyakorlat az igazolás leadásáig nem teljesítettnek minősül.
Legkésőbb a gyakorlat lezárását
követő 15. nap
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Előírt vizsgaidőpontok
publikálása

2022. október 31 - 2022. november
20.

Vizsgakurzus
vizsgahirdetése

2022. szeptember 05 - 2023. február
03.

Vizsgajelentkezések
kezdő időpontja

Vizsgára
jelentkezés
lezárása Neptun-ban

Vizsgaidőszak

Utóvizsga időszak

Dékáni vizsgahétre való
jelentkezési határidő

2023. április 03 - 2023. április 23.

2023. február 06 - 2023. június 30.

Karonként külön kezdődik, lásd: Megnyitásrend Ellenőrzések: A hallgatónak nincs
TR naptár szerint
TR naptár szerint
http://web5.etr.uszeged.hu:8080/naptar/ http://web5.etr.uszeged.hu:8080/naptar/ rendezetlen kiértesített kivetett tartozása (az őszi esedékességi határidő után esedékes

kivetések nem számítanak). A vizsga tantervekben (vizsgaelőfeltétel, …) és TVSZ-ben
előírt (max. 3 jelentkezés, max. 6/9 sikertelen vizsga, max 1 javítóvizsga, …) feltételeinek
teljesítése. Bővebben ld. SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

24 órával a meghirdetett vizsgaidőpont előtt

SZTE TVSZ 13.2. pontja szerint:
„Az egyetemen a vizsgahalasztásra mód van a vizsgáról történő lejelentkezéssel. A lejelentkezés lehetősége
megszűnik 24 órával a vizsga kezdete előtt, a feljelentkezést 24 órán belül is lehet engedélyezni. A vizsgáról
lejelentkezett hallgató felelőssége, hogy további vizsgalehetőséget szerezzen.” SZTE TVSZ 13.4. pontja szerint:
„A vizsgáról való nem engedélyezett távolmaradás elhasznált vizsgaalkalomnak minősül, mellyel a lehetséges
vizsgaismétlések számát csökkenteni kell.” Kari Tanulmányi Ügyrend 13.4.3. pontja szerint:
„Ha a hallgató nem jelenik meg a kiírt vizsgán, a vizsgáztató köteles az elektronikus tanulmányi rendszerben „nem
jelent meg” bejegyzést tenni. Amennyiben a hallgató három napon belül nem igazolja távolmaradásának okát a
Tanulmányi és Oktatásszervezési Irodán, a vizsgáról történő igazolatlan távolmaradásával egy vizsgalehetőségét
elhasználta.”

2022. december 12 2023. január 28.

2023. május 15 - 2023.
június 24.

2023. január 30 2023. február 04.

2023. június 26 - 2023.
július 01.

TVSZ szerint:
„utóvizsga-időszak: olyan, a tanév rendjében meghatározott speciális vizsgaidőszak, amikor első vizsgát nem, csak
javító vagy ismétlő javító vizsgát lehet letenni a kedvezményes tanulmányi és vizsgarenden lévők és a méltányossági
alapon dékáni felmentést kapottak kivételével”

2023. július 02. 23:59

SZTE TVSZ 12.1. pontja szerint:
„Vizsgaidőszakon kívüli egyéb vizsgázást a kar vezetője kivételesen, különös méltányosságból, kérelemre, egyénileg
engedélyezhet.” Kérelem beadásának módja:
Modulo/Karközi beadási hely/Dékáni kérelem/Vizsgaidőszakon kívüli vizsga

2023. február 05. 23:59
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Dékáni vizsgahét

Vizsgaeredmények
kihirdetése és beírása a
leckekönyvbe/kurzusfelvételi értesítő- és
eredménylapra,
valamint rögzítése a
Neptun-ban

Vizsgáról távolmaradás
igazolása

2023. február 06 - 2023.
február 10.

2023. július 03 - 2023.
július 07.

TVSZ 13.3. „A szóbeli vizsgák érdemjegyét aznap, az
írásbeli vizsgák érdemjegyét legkésőbb a vizsga
letételét követő harmadik naptári nap (amennyiben az
munkaszüneti nap, az azt követő első munkanap) 16
óráig köteles a vizsgáztató tanszék a hallgató
tudomására hozni.”

SZTE TVSZ 13.3. pontja szerint:
„A szóbeli vizsgák érdemjegyét aznap, az írásbeli vizsgák érdemjegyét legkésőbb a vizsga letételét követő harmadik
naptári nap (amennyiben az munkaszüneti nap, az azt követő első munkanap) 16 óráig köteles a vizsgáztató tanszék
a hallgató tudomására hozni. SZTE TVSZ 13.6. pontja szerint:
„A vizsgaidőszak zárását követő 14 napon keresztül a hallgató a tanulmányi rendszerben szereplő értékelés
valódiságát vitathatja a kurzusért felelős egységnél. A kifogásolt értékelést a bemutatott (kurzus-) teljesítési lap,
illetve a dolgozatra írt jegy alapján – ha a kifogás jogosságáról meggyőződtek – javítani kell. A javítást az
oktató/tanszék végzi el. A hallgatói kifogás vitatása esetén a kari tanulmányi bizottság dönt. Jogsértés esetén a
hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről szóló szabályzat szerint jogorvoslatot
lehet előterjeszteni. A hallgató félévente egy alkalommal térítésmentesen kérheti a leckekönyvi adatokat tartalmazó
utolsó lezárt féléves törzslapkivonat hitelesített másolatát .”

10 munkanapon belül

SZTE TVSZ 13.4. pontja szerint:
„A vizsgáról való nem engedélyezett távolmaradás elhasznált vizsgaalkalomnak minősül, mellyel a
lehetséges vizsgaismétlések számát csökkenteni kell.” Kari Tanulmányi Ügyrend 13.4.3. pontja szerint:
„Ha a hallgató nem jelenik meg a kiírt vizsgán, a vizsgáztató köteles az elektronikus tanulmányi
rendszerben „nem jelent meg” bejegyzést tenni. Amennyiben a hallgató 10 napon belül nem igazolja
távolmaradásának okát a Tanulmányi és Oktatásszervezési Irodán, a vizsgáról történő igazolatlan
távolmaradásával egy vizsgalehetőségét elhasználta.”

Sikertelen vizsga napját követő 3. napon kísérelhető
meg az utóvizsga-időszak utolsó napjáig, amennyiben
van meghirdetett vizsgaidőpont.

SZTE TVSZ 14.2. pontja szerint:
„A sikertelen vizsga ugyanazon tárgyból az adott vizsgaidőszakon belül két alkalommal ismételhető meg,
azzal a kiegészítéssel, hogy az a hallgató, akinek az adott vizsgaidőszakban egyetlen sikertelen
vizsgája maradt – tanulmányi osztályi igazolás birtokában – harmadik javítóvizsgát tehet.” Kari
Tanulmányi Ügyrend 14.2.2. pontja szerint:
„Betelt létszámú vizsga esetén az oktató nem kötelezhető a korlát megemelésére vagy új vizsganap
hirdetésére.”
SZTE TVSZ 14.4. pontja szerint:
„Az ismétlő javítóvizsgát a hallgató – kérelmére – bizottság előtt teheti le. A bizottságot az illetékes
tanszék vezetője állítja össze. Bizottság előtt ismétlő javítóvizsga is csak meghirdetett vizsgaalkalomkor
tehető le.”
Kérelem beadásának módja: honlapon található „Kérelem harmadik javítóvizsgához” nyomtatvány
kitöltése

Javítóvizsga, illetve
ismétlő javítóvizsga

Harmadik javítóvizsga
(negyedik vizsga)

SZTE TVSZ 12.1. pontja szerint:
„Vizsgaidőszakon kívüli egyéb vizsgázást a kar vezetője kivételesen, különös méltányosságból, kérelemre, egyénileg
engedélyezhet.”

8

Sikeres vizsga javítása

A sikeres vizsga megismétlésére a felvett vizsgatárgyak
közül, kérelemre egy tantárgyból, egy alkalommal van
mód az aktuális vizsgaidőszakon belül, amennyiben van
még meghirdetett vizsgaidőpont.

SZTE TVSZ 15. pontja szerint:
„A sikeres vizsga megismétlésére a felvett vizsgatárgyak közül kérelemre egy tantárgyból, egy
alkalommal van mód az aktuális vizsgaidőszakon belül. A vizsga teljesítéseként a javítóvizsga eredménye
minősül akkor is, ha a hallgató számára ez a hátrányosabb. Elégtelenre minősített javítóvizsgát követően
ismétlő javítóvizsgát lehet tenni.”
Kérelem beadásának módja:
Modulo/Tanulmányi Bizottság kérvény/Egyéb

Reklamációs időszak

Szakdolgozat beadási
határidő

Védés alóli felmentés
iránti kérelem leadási
határidő

2023. január 30 -2023.
február 16.

2022. november 20.

2022. november 19. 10.00
óra

2023. június 26 -2023.
július 13.

2023. április 24.

2023. április 23. 10.00 óra

Neptun TR-ben rögzített érdemjegyekkel kapcsolatos felszólamlási határidő.

Elektronikusan (pdf formátumban) a Modulo/Szakdolgozat leadás ETSZK űrlapon

Kari Tanulmányi Ügyrend 18.9. pontja szerint:
„Az illetékes tanszék/szakcsoport vezetője felmentést adhat a szakdolgozat/diplomamunka védésének
kötelezettsége alól azoknak a hallgatóknak, akik:
a)
az Országos Tudományos Diákköri Konferencián első három helyezettként díjat, illetve
ennek megfelelő különdíjat nyertek, vagy
b)
magyar nyelvű tudományos folyóiratban elsőszerzős dolgozatuk jelent meg, illetve azt
közlésre elfogadták, vagy
c)
idegen nyelvű referált tudományos folyóiratban dolgozatuk jelent meg, illetve azt közlésre
elfogadták.
A szakdolgozatot/diplomamunkát a hallgatónak a beadására nyitva álló határidőig be kell nyújtania
a
TANOSZ-ra, a felmentés iránti kérelemmel együtt. A kérelemhez mellékelni kell a felmentést
megalapozó munkát (előadás, dolgozat, tudományos közlemény, oklevél OTDK-ról stb.) is. A
szakdolgozatot/diplomamunkát mindezek figyelembe vételével bírálja el a kijelölt opponens.
Védés alóli felmentés csak jeles (5) opponensi értékelés esetén adható. A felmentés megadása esetén
a szakdolgozat/diplomamunka védés értékelését jeles (5) eredménnyel kell figyelembe venni.”
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Korábban végbizonyítványt (abszolutórium) kapott hallgatók számára is.

Záróvizsgára
jelentkezés
és
szakdolgozat védési
szándék bejelentése

2022. szeptember 12 2022. október 02.

2023. február 06. – 2023.
február 27.

Záróvizsga időpont
közlése a hallgatók
számára

2022. november 04.

2023. április 3.

Záróvizsga időszak

2023. január 02 - 2023.
január 20.

2023. május 29. – 2023.
június 16.

Nyelvvizsga
teljesítésének igazolása
a
2022/2023.
I-II.
félévében záróvizsgázók
számára
Ünnepélyes
oklevélátadás
Egyéb esetekben
oklevél átadása
Oktatási szünet

legkésőbb 2023. január 14.

2023. február 10.

legkésőbb 2023. június 16.

Jelentkezés beadásának módja:
Modulo/ETSZK TO/Záróvizsga jelentkezés – ETSZK

Későbbi beadás esetén a beadástól számított 30 nap az oklevél kiadás időpontja (ha minden egyéb
feltétel teljesült).

2023. július 07.

az A sikeres záróvizsga és a nyelvvizsga teljesítésének
igazolását követő 30 munkanapon belül.
2023. április 06 – 2023.
április 11.
(Tavaszi szünet)

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Tanulmányi és Oktatásszervezési Iroda
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