
A kari diplomaátadó előtt 3 héttel a záróvizsgáztatást be kell fejezni. 

 

A 2020/2021. tanév időbeosztása 

 
A tanév (I. félév) kezdete:  2020. szeptember 4. (péntek) 

 

Duális képzés: időtartama – a Duális Képzési Tanács ajánlása szerint – a tanév során összesen 22 hét 

(regisztrációs hetek, szorgalmi időszak pénteki napjai, vizsgaidőszakok, őszi-tavaszi-téli-nyári szünet). A 

jogszabály által előírt 4 hét szabadság a céggel egyeztetett módon vehető ki, tanórai kötelezettségek 

kivételével. 
 

Regisztrációs időszak:  2020. szeptember 7-11. (hétfő-péntek) 

 1. féléves hallgatók első duális napja: 2020. szeptember 18. 

Tanévnyitók:  járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradnak  

Szorgalmi időszak: 2020. szeptember 14. (levelező tagozaton szeptember 5.) –  

 december 18. (péntek) 

Törvényes munkaszüneti nap: 2020. október 23. (péntek) 

Őszi szünet: 2020. október 30. (péntek) – november 2. (hétfő) 

Rendezvények: UNESCO felsőoktatási sportnap – 2020. szeptember 24. (csütörtök) 

14 órától oktatási szünet  

ITDK – 2020. november 25. (szerda) oktatási szünet  

 Magyar Tudomány Napja 2020. november 3. (kedd) oktatási szünet 

 

Vizsgaidőszak:   2020. december 19. (szombat) – 2021. január 29. (péntek) 

Törvényes munkaszüneti nap: 2020. december 24-26. (csütörtök- péntek) 

Záróvizsga időszak:  2020. december 21. (hétfő) – 2021. január 29. (péntek) 

Téli szünet: 2020. december 24. (csütörtök) – január 3. (vasárnap) 

 

Diplomaátadók: járványügyi helyzetre való tekintettel pontos információ a félév folyamán 

   

I. félév vége: 2021. január 31. (vasárnap) 

 

 

II. félév kezdete: 2021. február 8. (hétfő) 

Regisztrációs időszak: 2021. február 8-12. (hétfő – péntek) 

Szorgalmi időszak: 2021. február 15. (hétfő) – május 21. (péntek) 

 

Törvényes munkaszüneti nap: 2021. március 15. (hétfő) 

2021. április 2. (nagypéntek) 

 2021. április 5. (hétfő) Húsvét 

 2021. május 1. (szombat)  

Tavaszi szünet:  2021. április 1. (csütörtök) – április 7. (szerda) 

Rendezvények: VEN 2021. április 26. – május 1. (járványügyi helyzetre való 

tekintettel pontos információ a félév folyamán) 

 

Vizsgaidőszak: 2021. május 22. (szombat) – június 30. (szerda) 

Törvényes munkaszüneti nap:  2021. május 24. (hétfő) Pünkösd 

Záróvizsga időszak 2021. június 8. (kedd) – június 30. (szerda) 

Diplomaátadók: járványügyi helyzetre való tekintettel pontos információ a félév folyamán 

  

 

Tanév (II. félév vége):  2021. június 30. 

 Dr. Gelencsér András s.k. 

 rektor 


