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KIMUTATÁS
a 2019. évben dékánhoz küldendő jelentések, javaslatok,
valamint a NEPTUN rendszerben végrehajtandó
feladatok határidejéről

I. NEGYEDÉV (I., II., III.)

FEBRUÁR 15.

Igény bejelentése tanulmányi verseny tartására (2018-2019. tanév II. félév
és 2019-2020. tanév I. félév).
Kérjük, hogy csak az igénybejelentést küldjék be a mellékelt táblázat
kitöltésével a bodzsar.sara@med.semmelweis-univ.hu címre!
Javaslat „Gyakorló Kórház”, „Gyakorló Osztály”, valamint „Oktató
Osztály” cím odaítélésére
(egy tanévben, egy alkalommal)
Az oktatott tárgy 2019-2020. tanév I. félévi kurzusainak (oktatók nevének
megadásával) meghirdetése a NEPTUN rendszerben (egyidejűleg a
tárgyleírás bevitele, vagy ellenőrzése is).

FEBRUÁR 28.

Javaslat egyetemi magántanári, címzetes egyetemi tanári és címzetes
egyetemi docensi és mestertanári cím odaítélésére
(titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre).
Javaslat „Doctor Honoris Causa” cím odaítélésére
(titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre).

MÁRCIUS 14.

2019-2020. tanévre meghirdetni tervezett új kötelezően, illetve szabadon
választható tárgyra vonatkozó javaslat megküldése „a tárgy minősítésének
követelményrendszere”
című
nyomtatvány
kitöltésével
a
tanulmanyi.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre.
A nyomtatványt előzetes egyeztetést követően a Tanulmányi Osztály (56587
mellék) küldi meg a felterjesztő részére
(egy tanévben, egy alkalommal)

MÁRCIUS 29.

A 2018-2019. tanév II. félévi vizsgaidőpontjainak kiírása a NEPTUN
rendszerben
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Határidő

II. NEGYEDÉV (IV., V., VI.)

MÁJUS 17.

Oktatott tárgy tematikája, követelményrendszere a TVSZ 18. § (2) és (3)
bekezdése alapján, kizárólag új tárgyak esetén, illetve a már oktatott
tárgyaknál, az előző tanévre vonatkozóan beküldött anyag változásakor.
Kötelező
formanyomtatvány letölthető:
http://semmelweis.hu/aok/akarrol/dokumentumtar/ oldalon, ahol a Letölthető nyomtatványok, „Tantárgyi
követelményrendszer – Formanyomtatvány” cím alatt található.
(2019-2020. tanévre vonatkozó, I-II. félév)
A formanyomtatványokat a tanulmanyi.aokdekani@med.semmelweisuniv.hu címre kérjük megküldeni.

Határidő

III. NEGYEDÉV (VII., VIII., IX.)

SZEPTEMBER 16.

Javaslat egyetemi tanári munkakör betöltésére irányuló pályázatok
kiírására
(egy naptári évben egy alkalommal - 2020. évre)
Javaslat egyetemi docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói,
tudományos főmunkatársi álláshelyek létrehozására
(egy naptári évben, egy alkalommal – 2020. évre)

Határidő

IV. NEGYEDÉV (X., XI., XII.)

OKTÓBER 18.

Az oktatott tárgy 2019-2020. tanév II. félévi kurzusainak meghirdetése a
NEPTUN rendszerben (egyidejűleg a tárgyleírás bevitele, vagy ellenőrzése
is).

OKTÓBER 31.

A 2019-2020. tanév I. félévi vizsgaidőpontjainak kiírása a NEPTUN
rendszerben.

Tisztelettel kérem Igazgató Asszonyt/Urat a gördülékeny ügyintézés céljából a határidők
szigorú betartására.

Budapest, 2018. december 12.
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