2006/2007. őszi szemeszter ütemezése

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve
2006/2007. tanév ŐSZI/1. félév
A Tanrend megjelenése az Interneten:
Határidő:
Felelős:

augusztus 16.
a Tantervi, Tanrendi Csoport

Beiratkozási lapok beadásának/beküldésének határideje,
nappali tagozatos, ösztöndíjas PhD hallgatók számára
Határidő:
Felelős:
Leckekönyv felvétel PhD hallgatóknak a Doktori Irodában
Határidő:
Felelős:

augusztus 15.
Doktori Iroda

szeptember 5tól
a hallgató

Költségtérítés mérséklésére beadott kérvények elbírálása nappali és levelező tagozaton
és PhD képzésben:
Határidő:
augusztus 25.
Felelős:
a tanszékek, a levelezős és a doktori programok vezetői
A költségtérítés mérséklésére beadott kérvényekről született döntés közzététele a tanszéken,
a hallgatók és a TO értesítése a döntésről:
Határidő:
szeptember 4.
Felelős:
a tanszékek, a levelezős és a doktori programok vezetői
Szeptemberi Kari Tanács írásos előterjesztéseinek beérkezése a Kari Hivatali Titkárságra:
Határidő:
augusztus 30.
Felelősök:
az előterjesztők és a kari igazgató

Szeptember
Szorgalmi időszak kezdete:
Orientációs napok,
az első alkalommal beiratkozó hallgatók számára,
nappali tagozaton
Határidő
Felelős : Tanulmányi Osztály
a tanszékek
levelező tagozaton
Határidő:
Felelős:

Kari tanévnyitó:
Határidő:

augusztus 31.

augusztus 31.augusztus 1.
9.00 óra Konferencia terem

augusztus 29.30..
Tanulmányi Osztály
a programvezetők

szeptember 4.
18.00 óra ÁOK aula
a kari igazgató

Felelős:
Oktatás nélküli órafelvételi hét
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Határidő:
Felelős:

szeptember 48.
az oktatók

Összoktatói értekezlet
Határidő:
Felelős:

szeptember 6.
a kari igazgató

Kari Tanácsi anyagok postázása:
Határidő:
Felelős:

szeptember 6.
a kari igazgató

Beiratkozási határidő nappali tagozaton és nappali tagozatos vendéghallgatók esetén
(az online beiratkozási nyilatkozatok leadása a TO postaládába, az ügyfélszolgálaton vagy
postai úton történik):
Határidő:
szeptember 8.
Felelős:
a hallgatók
Az oktatás kezdete:

szeptember 11.

Beiratkozási lapok beadásának/beküldésének határideje,
Levelező tagozatos, költségtérítéses PhD hallgatók számára
Határidő:
Felelős:

szeptember 15.
a Doktori Iroda

Beiratkozás háttérmunkája a TOn:
(A TO szept. 11.15. zárva)
Határidő:
Felelős:

szeptember 1216.
TO

Kurzusfelvétel PhD hallgatók részére
Határidő:
Felelős:

az első konzultáció alkalmával
a doktori program ütemezése szerint
a programvezetők

Halasztási és egyéb kérelmek leadása a programvezetőkhöz
PhD hallgatók részére
Határidő:
Felelős:
Kari Tanács:

az első konzultációig
a hallgatók
szeptember 14.

Igazolások kiállítása nappali tagozatos hallgatók számára (TO nyitvatartási idejében)
Határidő:
szeptember 18tól
Felelős:
a TO
Beiratkozási határidő levelező, kiegészítő és PhD képzésben résztvevő hallgatók esetén
Határidő:
első konzultáció idején
Felelős:
a hallgató
Költségtérítés befizetése nappali, levelező és PhD képzésben résztvevő hallgatók esetén:
Határidő:
a hallgatók beiratkozásáig
Felelős:
a hallgatók
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Diplomamunka témájának bejelentése levelező tagozaton a 2007. évi januári záróvizsga
esetén:
Határidő:
az első konzultáció ideje
Felelős:
a hallgatók
A TO informálása a vizsgaidőszakon kívüli szigorlatokkal kapcsolatban az A/6.01. sz.
adatlapon:
Határidő:
szeptember 22.
Felelős:
a vizsgabizottságok elnökei
Kurzusok módosításával kapcsolatos kérvények beadási határideje. A „Kérelem kurzus
bontására” [A/2.032.], „Kérelem kurzus törlésére” [A/2.031.], valamint a „Kérelem kurzus
idejének/helyének megváltoztatására” [A/2.09.] számú űrlapok leadása:
Határidő:
szeptember 24.
Felelős:
a tanszékvezetők
„Visszavonulás” a kurzus felvételétől bejegyzés bevezetése levelezőképzés esetén a
leckekönyvbe:
Határidő:
szeptember 29.
Felelős:
a hallgatók és az oktatók
„Visszavonulás” a kurzus felvételétől és utólagos kurzusfelvétel az etr rendszerében nappali
tagozatos hallgatóknak
Határidő:
szeptember 29.
Felelős:
a hallgatók

Október
Az A/2.031., A/2.032. és A/2.09. sz. űrlapok beérkezésének regisztrálása, a szükséges
kérelmek elbírálása (kurzusindítás, törlés, bontás, időhely):
Határidő:
szeptember 30.
Felelős:
a Tantervi, Tanrendi csoport és a Gazdasági és Személyügyi Osztály
Az októberi KT előterjesztési írásos anyagainak leadása a Kari Hivatali Titkárságra:
Határidő:
október 3.
Felelős:
az előterjesztők
Kari Tanácsi anyagok postázása:
Határidő:
Felelős:

október 5.
a kari igazgató

Leckekönyvek leadása a TOn:
Határidő:
Felelős:

október 3október 14.
a hallgatók

Indexek leadási határideje PhD hallgatók részére
Határidő:
Felelős:

október 15.
a hallgatók

Kari Tanácsülés

október 12.
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Létszámstatisztikák (H jelű):
Határidő:
Felelős:

a Rektori Hivatal ütemezése szerint
a Statisztikai és Hallgatói Pénzügyi Csoport

Diplomamunka témájának bejelentése a tanulmányaikat 2002. előtt megkezdett hallgatók
eseténaz egyetemi szak 8., a főiskolai szak 6. szemeszterében:
Határidő:
10. hétig
Felelős:
a hallgatók
Őszi szünet:

november 23.

Zár óvizsgára történő jelentkezés és diplomamunka leadása a TOn 2007. évi januári
záróvizsgázók esetén nappali és levelező tagozaton:
Határidő:
október 31.
Felelős:
a hallgatók

November

A novemberi KT előterjesztési írásos anyagainak leadása a Kari Hivatali Titkárságra:
Határidő:
november 8.
Felelős:
az előterjesztők

Kari Tanácsi anyagok postázása:
Határidő:
Felelős:

november 10.
a kari igazgató

Kari Tanácsülés:

november 17.

A hallgatók kurzusokra jelentkezésének ellenőrzése a TOn: a kurzuslétszámok kinyomtatása
az ETRadatbázisból és az adatok eljuttatása a tanszékekre:
Határidő:
november 18.
Felelős:
a TO
Költségtérítés második részletének befizetése
Határidő:
Felelős:

november 17.
a hallgatók

Szorgalmi időszak vége záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton:
november 24.
A decemberi Kari Tanács előterjesztési írásos anyagainak leadása a Kari Hivatalba:
Határidő:
november 29.
Felelős:
az előterjesztők
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December
Vizsgaidőszak kezdete záróvizsgázók számár a nappali és levelező tagozaton:
november 27.
Kari Tanácsi anyagok postázása:
Határidő:
december 1.
Felelős:
a kari igazgató
Kari Tanácsülés:

december 7.

A kurzus törlésére vonatkozó kérvények [A/2.06.] beadása:
Határidő:

december 9.

Szorgalmi időszak vége:

december 8.

Indexfelvétel a Doktori Irodában
(mellékelve a tavaszi szemeszter ütemterve és beiratkozási lap)
Határidő:
Felelős:

december 9től
a Doktori Iroda

Az Erasmus ösztöndíjjal az őszi félévben távollévő hallgatók késedelmes leckekönyv leadási
kérelmeinek benyújtása a Tanulmányi Osztályon, félévzárás céljából:
Határidő:
december 9.
Felelős:
a hallgatók

Vizsgaidőszak kezdete:

december 11.

Vizsgaidőszak vége záróvizsgázók számára, a leckekönyv leadásának határideje a TOn a
félév zárásának céljából nappali és levelező tagozatos hallgatók számára: december 15.

(A határidőt be nem tartók számára a TO nem tud abszolutóriumot kiállítani, ezért ők 2007.
januárjában nem bocsáthatók záróvizsgára!)
J anuár

Abszolutórium kiállítása záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton:
Határidő:
január26.
Felelős:
a TO
Zár óvizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton:
Ezen belül:
Tanszéki szakos védések:
Tanári képesítővizsgák:

január 913.
január 911.
január 1213.

A vizsgaidőszak vége
január 15.
A leckekönyv leadásának határideje a TOn a félév lezárásának céljából nappali tagozaton,
levelező és PhD képzésben résztvevők számára:
Határidő:
január 17. 15.00
Felelős:
a hallgatók
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(A leckekönyvet utóvizsga esetén nem jan. 17ig, hanem jan. 22ig kell leadni a Tanulmányi
Osztályon!)
A kurzus teljesítésének elismerésére vonatkozó kérvények (A/2.04.)leadása
Határidő
január 15.
Szemeszter vége:
január 17.

Költségtérítés mérséklése iránti kérelmek leadási határideje nappali, levelező tagozaton és a
PhD képzésben a 2004/2005. tanév tavaszi szemeszterére, a szaktanszéken
Határidő:
január 13.
Felelős:
a hallgatók
A Tanrend elkészítése:
Határidő:
Felelős:

január 16.
a Tantervi, Tanrendi csoport

A Tanrend megjelenése az Interneten:
Határidő:
Felelős:

január 16.
a Tantervi, Tanrendi csoport

Nyílt nap

?

Időpont:
Felelős:

január 20.
Felvételi Iroda

Utóvizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton:

Leckekönyv leadása utóvizsgát tettek számára:

január 1824.

január 25.

Február
Diplomaosztó ünnepség:

február 2.

Munkaszüneti nap:
Október 23. (hétfő)
November 1. szerda
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