Ikt. szám: BGGYK/175/1(2020)(T-91)

Tájékoztató
a 2019/2020. tanév 2. félévének tanulmányi rendjéről
és feladatairól
Tavaszi regisztrációs időszak:
Szorgalmi időszak:

2020. február 3-7.
2020. február 10. – május 16. (14 hét)

Tavaszi szünet /nappali tagozaton/:

2020. április 8-14. (utolsó tanítási nap: április 7., első
tanítási nap: április 15.)

Ünnepnapok, pihenőnapok és rendkívüli munkanapok
a szorgalmi és vizsgaidőszakban:

2020.
–
–
–
–

Kari TDK Konferencia

2020. április 15. (szerda) – („A” ép. fsz. 067.)

Tanítási szünet /nappali tagozat/:

2020. május 8. (péntek) Pázmány-nap

április 10. (péntek) Nagypéntek
április 13. (hétfő) Húsvét – ünnepnap
május 1. (péntek) Munka ünnepe
június 1. (hétfő) Pünkösd – ünnepnap

Szakirány-választási tájékoztató (tanítás nélküli
munkanap az I. évfolyam nappali és levelező tagozat
számára, a II-III-IV. évfolyamnak az oktatás órarend
szerint folyik):

2020. március 6. (péntek) 0800-1445 óra között
(„C” ép. I. em. 105-107.)

A jelentkezés határideje Neptun felületen:

2020. március 15. (vasárnap) 2400 óráig.

Modulválasztás a Gyógypedagógus szakvizsga
szakirányú továbbképzésben:

2020. március 16-ig

Szakdolgozati/portfólió határidők:
Szakdolgozat leadása a Tanulmányi Hivatalnak:
– BA/MA képzés:
– Gyógypedagógus szakvizsga
– Logopédiai rehabilitáció szakirányú
továbbképzések:
Az intézeti szakdolgozati védések beosztásának leadása
a Tanulmányi Hivatalnak:
Szakdolgozati védések megtartása:
– BA/MA képzés:
– Gyógypedagógus szakvizsga (2 féléves) szakir. tk.:
– Gyógypedagógus szakvizsga (4 féléves), Logopédiai
rehabilitáció szakirányú továbbképzések:

2020. március 2.
2020. április 1.
2020. május 16.
2020. március 29.

2020. április 6. – május 18. között
2020. május 4-30.
A védés a záróvizsgán történik.

Vizsgaidőszak:
A végzős hallgatók:

2020. május 18. – június 6.

Nappali/levelező képzés és szakirányú továbbképzések
többi (I-III.) évfolyamán:

2020. május 18. – július 4.

Utóvizsga-időszak:

2020. június 29. – július 4.

Záróvizsgával kapcsolatos határidők:
Záróvizsgára jelentkezés a Neptun rendszerben:
Záróvizsga-időszak:

2020. március 1.
2020. június 22. – július 3.

2

Diplomaosztó ünnepélyek:
A januári záróvizsgások részére:

2020. február 18. (kedd)
11.00 óra – BA nappali/levelező tagozat
14.00 óra – MA nappali/levelező tagozat; alapszak
szakirányai szakirányú továbbképzés
(ELTE BGGYK Ecseri út „C” ép. I. em. 105.)

Júniusi záróvizsgások részére:

2020. július 17. (péntek)
11.00 óra – BA/MA nappali tagozat
14.00 óra – BA/MA levelező tagozat
2020. július 24. (péntek)
11.00 és 14.00 óra – Szakirányú továbbképzések

A 2020/2021. tanév őszi szemeszter órarendi és
konzultációs igényeinek összeállítása (kurzus/oktató
beállítása, oktatói igények):

2020. március 27-ig

Előzetes kurzusfelvétel az őszi szemeszterre a
Neptunban:

2020. május 18-tól

Egyéb tudnivalók:
1.

Tavaszi terepgyakorlat beosztásának időpontja:
Első turnus: 2020. február 10. – március 20.

Második turnus: 2020. március 23. – május 15.

2.

Őszi terepgyakorlatra való elektronikus jelentkezés: 2020. április 10-ig.
A terepgyakorlaton való részvétel esetleges visszavonásának szakcsoportoknál történő bejelentése: 2020. június utolsó
hete.

3.

Az oktatókra, hallgatókra, ügyintézésre érvényes előírásokat az ELTE SZMSZ HKR. II. tartalmazza, annak
rendelkezéseihez kell igazodni. A hallgatók korrekt és időben való tájékoztatása az oktatási szervezeti egységek és a
Tanulmányi Hivatal feladata. A Kar valamennyi érvényes szabályzata, oktatási dokumentuma a könyvtárban és a
honlapon folyamatosan hozzáférhető (Bp. IX., Ecseri út 3. „C” ép. fsz. 4.). Az alábbiak szerint tart nyitva:
hétfő:
1000 – 1900
kedd:
1000 – 1900
szerda:
1000 – 1600
csütörtök: 1000 – 1900
péntek:
1000 – 1600

A 2020/2021. tanév 1. félév kezdetének időpontjáról, ill. a tanév 1. félévi ütemezéséről az ELTE rendelkezése alapján a
későbbiekben adunk tájékoztatást.

A 2019/2020-es tanév tavaszi félévére eredményes munkát kívánok a Kar oktatóinak és hallgatóinak.
Budapest, 2020. január 14.
Dr. Márkus Eszter
oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes

2019/2020. tanév 2. félévi tájékoztató

