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*Vizsga és záróvizsga időszak együtt. 
 
Diszciplináris mesterszakos felvételi vizsgák tervezett időpontja: 2013. június 10 – 14. (pszichológia: június 10 – 21.) 
Tanári mesterszakos felvételi vizsgák tervezett időpontja: 2013. június 17 – 21.  

Tanévnyitó ünnepség: 2012. szeptember 9. (vasárnap) 
I. FÉLÉV  

Regisztrációs hét: 2012. szeptember 10 – szeptember 14. (1 hét) 
I. félévi szorgalmi időszak: 

I. félévi szorgalmi időszak nem végzős 
hallgatóknak (akik tanulmányaikat nem 2013. januárban 
fejezik be) 

2012. szeptember 17 – december 21. (14 hét) 

I. félévi szorgalmi időszak végzős hallgatóknak 
(akik tanulmányaikat 2013. januárban fejezik be) 

2012. szeptember 17 – november 30. (11 hét) 

I. félévi konzultációs hét 2012. október 15. – október 19. (1 hét) 
I. félévi vizsgaidőszak*: 

I. félévi vizsgaidőszak nem végzős hallgatóknak 
(akik tanulmányaikat nem 2013. januárban fejezik be) 

2012. december 27 – 2013. február 8. (6,5 hét) 

I. félévi vizsgaidőszak* hét féléves képzési idejű 
végzős BA-s hallgatóknak (szociális munka szakosak, 
akik tanulmányaikat 2013. januárban fejezik be) 

2012. december 3 – december 14. (2 hét) 

I. félévi vizsgaidőszak* egyéb végzős 
hallgatóknak (akik tanulmányaikat 2013. januárban fejezik 
be) 

2012. december 3 – 2013. január 11. (6 hét) 

II. FÉLÉV 
Regisztrációs hét: 2013. február 4 – február 8. (1 hét) 
II. félév szorgalmi időszak: 

II. félévi szorgalmi időszak nem végzős 
hallgatóknak (akik tanulmányaikat nem 2013 júniusában 
fejezik be) 

2013. február 11 – május 24. (15 hét) 

II. félévi szorgalmi időszak végzős hallgatóknak 
(akik tanulmányaikat 2013 júniusában fejezik be) 

2013. február 11 – május 3. (12 hét) 
 

II. félévi konzultációs hét (OTDK) 2013. április 2 – 5. (1 hét) 
II. félévi vizsgaidőszak: 

II. félévi vizsgaidőszak nem végzős hallgatóknak 
(akik tanulmányaikat nem 2013 júniusában fejezik be) 

2013. május 27 – július 12. (7 hét) 

II. félévi vizsgaidőszak* végzős hallgatóknak (akik 
tanulmányaikat 2013 júniusában fejezik be) 

2013. május 6 – június 14. (6 hét) 

Tanévzáró, diplomaosztó ünnepségek: 2013. június 14 – július 7. 


