A 2017/2018-as tanév őszi és tavaszi félévének határidős tudnivalói

2017/2018. tanév őszi félév
A határidős tudnivalók összefoglalója nem teljes, s nem helyettesíti a HKR vonatkozó
szabálypontjainak ismeretét! Kérjük, hogy további határidős és eljárásrendi tudnivalóiról a
Hallgatói követelményrendszerben is tájékozódjon!
Regisztrációs időszak
kurzusfelvétel – előzetes
kurzusfelvétel – rangsorolásos
előfeltételt sértő indexsorok törlése
versenyjelentkezés, tárgyfelvételi időszak
vége
előfeltételt sértő indexsorok törlése

2017. szeptember 6-8. (szerda-péntek)
kezdete: 2017.05.21. 17:00 óra
vége: 2017.09.01. 16:00 óra
kezdete: 2017.09.01. 20:00 óra
vége: 2017.09.07. 16:00 óra
2017.09.04. 16:00 után
kezdete: 2017.09.08.15:00 óra
vége: 2017.09.15. 16:00 óra
2017.09.15. 16:00 után

Szorgalmi időszak a nappali tagozaton
első tanítási nap
2017. szeptember 11. (hétfő)
tömbösítés a nappali tagozaton (a félév további 2017. szeptember 11-15. és 18-22. (hétfő-péntek)
részétől eltérő órarend szerint oktatási program)
utolsó tanítási nap
2017. december 15. (péntek)
Szorgalmi időszak az esti és levelező tagozaton
első tanítási nap
2017. szeptember 08. (péntek)
utolsó tanítási nap
2017. december 16. (péntek)
Költségtérítési-, önköltségi díj befizetési
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK2017. október 15.
határideje
Penzugy
Tanulmányi ügyek határideje:
Hallgatói jogviszony
kiadása az őszi
félévre:
Záróvizsgára való
jelentkezés:
Kreditátviteli kérelmek
beérkezési határideje:

Kivételes tanulmányi
rend:

2017. szeptember 11től
2017. augusztus 30. –
2017. szeptember 30.

2017. szeptember 08.
12:30 óra

2017. szeptember 15.
12:30 óra

Csak a regisztrációs időszak
lezárultát követően!

Neptun-kérvény:
Ügyintézés>Kérvények
menüpont

Kizárólag elektronikus
kérelemmel a Neptunban:
Ügyintézés>Kérvények
menüpont

HKR 489. §.
Nyomtatvány: to.tok.elte.hu
/ HallgatóknakDokumentumok
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Utólagos tárgyfelvételi
kérelmek beérkezési
határideje:
Számlakérő
nyilatkozat beérkezési
határideje:
Kifogás benyújtása a
2017/2018. őszi félévi
vizsgaidőszakra, ha a
Neptunban rögzített
érdemjegy nem
egyezik meg a vizsgán
szerzett érdemjeggyel,
illetve, ha a hallgató
vizsgát tett, de nem
szerepel érdemjegy a
Neptunban.

2017. szeptember 22.
12:30 óra

2017. szeptember 22.
12:30 óra

HKR 62/A. és 482. §.
Nyomtatvány: to.tok.elte.hu
/ HallgatóknakDokumentumok
Neptun-kérvény:
Ügyintézés>Kérvények
menüpont

HKR 65. §. (6)

2018. február 09.

Neptun-kérvény:
Ügyintézés>Kérvények
menüpont

Jogvesztő határidő!

Dékáni kérelmek beérkezési határideje típus szerint:
HKR 516. § /5/
költségtérítés csökkentés vagy 2017. szeptember 15. 12:30
Nyomtatvány: to.tok.elte.hu /
fizetési határidő módosítására
Hallgatóknak-Dokumentumok
vonatkozó kérelem
Jogvesztő határidő!
2017. október 20. 12:30 óra
HKR 518. §. (2/c)
utólagos kurzusfelvételre
Nyomtatvány: to.tok.elte.hu /
irányuló méltányossági kérelem
Hallgatóknak-Dokumentumok
Jogvesztő határidő!
meghatározott vizsgaalkalmak
HKR 518. §. (2/a)
és kurzusfelvételek számát
Nyomtatvány: to.tok.elte.hu /
2018. február 09. 12:30
meghaladó vizsgaalkalomra,
Hallgatóknak-Dokumentumok
illetve kurzusfelvételre irányuló
méltányossági kérelem (őszi
Jogvesztő határidő!
félévben harmadszorra felvett
kurzus teljesítetlensége esetén)
Szakdolgozat leadásának határideje (téli záróvizsgára való jelentkezéshez)
minden képzésre vonatkozóan
2017. november 20. (hétfő) 15:00 óra
Vizsgaidőszak (beleértve a záróvizsgaidőszakot is (HKR 493. §)
első nap
2017. december 18. (hétfő)
utolsó nap
2018. február 2. (péntek)

Téli záróvizsgák
csecsemő- és kisgyermeknevelő szak
óvodapedagógus szak
kommunikáció—művelődésszervező és művelődésszervező
szakon
tanító szak

2018. január 24.
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Felvételi vizsgák
előzetes alkalmassági vizsga
(ének-zene, beszéd, testi; nyelvi)

2018. február 7.

ÜNNEPNAPOK – SZÜNETI NAPOK
Őszi szünet (a közoktatási tanév ismeretében válik véglegessé): 2017.
október 30. – november 3. (hétfő–péntek)
2017. október 23. (hétfő) 1956-os Forradalom Ünnepe
2017. november 1. (szerda) Mindenszentek napja
2017. december 25-26. (hétfő-kedd) Karácsony
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2017/2018. tanév tavaszi félév
A határidős tudnivalók összefoglalója nem teljes, s nem helyettesíti a HKR vonatkozó
szabálypontjainak ismeretét! Kérjük, hogy további határidős és eljárásrendi tudnivalóiról a
Hallgatói követelményrendszerben is tájékozódjon!
Regisztrációs időszak
Kifogás értékelésre vonatkozó
szemben a 2017/2018. őszi félévre

2018. február 5–9. (hétfő-péntek)
adattal 2018. február 9. (péntek)

Jogvesztő határidő!
Neptun-kérvény:
(HKR 65. § /6/ bek.)
Ügyintézés>Kérvények menüpont
Meghatározott
vizsgaalkalmak
és 2018. február 9. (péntek)
kurzusfelvételek
számát
meghaladó
vizsgaalkalomra, illetve kurzusfelvételre Jogvesztő határidő!
irányuló méltányossági kérelem (őszi félévben
harmadszorra felvett/negyedszeri jegyszerzési
Nyomtatvány: to.tok.elte.hu / Hallgatóknakpróbálkozással is teljesítetlen kurzus esetén)
Dokumentumok
HKR 518. §. (2/a bek.)
kurzusfelvétel – előzetes
kurzusfelvétel – rangsorolásos
előfeltételt sértő indexsorok törlése
versenyjelentkezés, tárgyfelvételi időszak
vége
előfeltételt sértő indexsorok törlése

Szorgalmi időszak a nappali tagozaton
első tanítási nap
utolsó tanítási nap

kezdete: 2017.12.17. 17:00 óra
vége: 2018.02.02. 16:00 óra
kezdete: 2018.02.02. 20:00 óra
vége: 2018.02.08. 17:00 óra
2018.02.05. 16:00 után
kezdete: 2018.02.09. 15:00 óra
vége: 2018.02.16. 16:00 óra
2018.02.16. 16:00 óra után

2018. február 12. (hétfő)
2018. május 18. (péntek)

Szorgalmi időszak az esti és levelező tagozaton
első tanítási nap
2018. február 9. (péntek)
utolsó tanítási nap
2018. május 19. (szombat)

Költségtérítési-, önköltségi díj befizetési
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK2018. március 15.
határideje
Penzugy

Tanulmányi ügyek határideje:
Hallgatói jogviszony-igazolás
kiadása a tavaszi félévre:
Záróvizsgára való
jelentkezés:

2018. február 12-tól
2018. január 20 – 2018. február
20.

Neptun-kérvény:
Ügyintézés>Kérvények
menüpont
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Kreditátviteli kérelmek
beérkezési határideje:

Kizárólag elektronikus
kérelemmel a Neptunban:
2018. február 11. 24:00 óra

Kivételes tanulmányi rend:

2018. február 16. 12:30 óra

Utólagos tárgyfelvételi
kérelmek beérkezési
határideje:

2018. február 23. 12.30 óra

Számlakérő nyilatkozat aláírthitelesített változatának
2018. február 23. péntek 12.30
beérkezési határideje:
Kifogás
értékelésre
vonatkozó adattal szemben a
2017/2018. tavaszi félévre (ha 2018. július 13. péntek
a rögzített érdemjegy nem
egyezik meg a vizsgán szerzett
Jogvesztő határidő!
érdemjeggyel/ha nem szerepel
érdemjegy a Neptunban)

Ügyintézés>Kérvények
menüpont
További információk:

to.tok.elte.hu / Hallgatóknak
menüpont
HKR 489. §.
Nyomtatvány: to.tok.elte.hu /
Hallgatóknak-Dokumentumok
HKR 62/A. és 482. §.
Nyomtatvány: to.tok.elte.hu /
Hallgatóknak-Dokumentumok
Neptun-kérvény:
Ügyintézés>Kérvények
menüpont
HKR 65. §. (6)
Neptun-kérvény:
Ügyintézés>Kérvények
menüpont

Dékáni (méltányossági) kérelmek beérkezési határideje típus szerint:
Költségtérítés-csökkentésre
HKR 516. § /5/
2018. február 16. 12:30 óra
vagy fizetési határidő
Nyomtatvány: to.tok.elte.hu /
Hallgatóknak-Dokumentumok
módosítására vonatkozó
Jogvesztő határidő!
kérelem
2018. március 23. 12:30 óra
HKR 518. §. (2/c)
Utólagos kurzusfelvételre
Nyomtatvány: to.tok.elte.hu /
irányuló méltányossági kérelem
Hallgatóknak-Dokumentumok
Jogvesztő határidő!
Meghatározott vizsgaalkalmak
HKR 518. §. (2/a)
és kurzusfelvételek számát
Nyomtatvány: to.tok.elte.hu /
meghaladó vizsgaalkalomra,
Hallgatóknak-Dokumentumok
illetve kurzusfelvételre irányuló 2018. július 13. 12:30
méltányossági kérelem (tavaszi
félévben harmadszorra
Jogvesztő határidő!
felvett/negyedszeri jegyszerzési
próbálkozással is teljesítetlen
kurzus esetén)
Szakdolgozat leadásának határideje (tavaszi záróvizsgára való jelentkezéshez)
minden alapképzési évfolyamon/tagozaton
2018. április 20. (péntek) 14:00 óra
szakirányú továbbképzésben
2018. május 10. (csütörtök) 12:00 óra
Vizsgaidőszak (beleértve a záróvizsgaidőszakot is (HKR 493. §)
első nap
2018. május 21. (hétfő)
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utolsó nap

2018. július 06. (péntek)

Nyári záróvizsgák
csecsemő- és kisgyermeknevelő szak
óvodapedagógus szak
tanító szak
szociális és ifjúsági munka felsőoktatási
szakképzés
kommunikáció—művelődésszervező +
művelődésszervező szakon

2018. június 4-8.
2018. június 11-15.
2018. június 18-22.
2018. június 18-22.
2018. június 18-22.

pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

modullal rendelkezők: 2018. június 15.
modullal nem rendelkezők: 2018. június 25.
játékmentor szakirányú továbbképzés
2018. június 15.
vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzés 2018. június 8. péntek
művészeti nevelés a legkisebbeknek
2018. június 8. péntek
csecsemő- és kisgyermeknevelő gyakorlatvezető 2018. június 8. péntek
pedagógusa szakirányú továbbképzés
A szakirányú továbbképzéseken szervezési okokból a záróvizsgák dátumának változtatási jogát
fenntartjuk!

Felvételi vizsgák
előzetes alkalmassági vizsga
(ének-zene, beszéd, fizikai; nyelvi)
tanító és óvodapedagógus szakra felvételizőknek
alkalmassági vizsga (ének-zene, beszéd, fizikai;
német/szerb nyelvi) tanító és óvodapedagógus
szakra felvételizőknek; beszédalkalmassági vizsga
csecsemő és kisgyermeknevelő szakra
felvételizőknek

2018. február 8. (csütörtök)

2018. május 30-31. (szerda-csütörtök)
nyelvi: 2018. május 30-31.

Oktatási szünetek, munkaszüneti napok

Tavaszi szünet:

2018. március 28-tól (szerda)
2018. április 3-ig (kedd)

Munkanap

március 10. (szombat)

Nemzeti ünnep

2018. március 15. (csütörtök)

Pihenőnap

2018. március 16. (péntek)

Nagypéntek

2018. március 30. (péntek)

Húsvét

2018. április 2.(hétfő)

Munkanap

2018. április 21. (szombat)

Pihenőnap

2018. április 30. (hétfő)

Munka ünnepe

2018. május 1 (kedd)
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Pázmány-nap

2018. május 11. (péntek)

Pünkösd

2018. május 21. (hétfő).

Az ELTE TÓK oklevélosztó ünnepségének várható időpontja: 2018. július 10. (kedd)
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