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TANÉVNAPTÁR 

2019/20. tanév II. félév 

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 

magyar nyelvű általános orvos képzés 

 

 

 

 

Kérelmek beadási határideje: 

 

 

- Tárgybefogadási kérelem beadásának végső határideje 2020. január 15. (Nyomtatvány  a 

kar honlapján „Befogadási kérelem” cím alatt megtalálható.) 

- Előfeltétel nélküli tárgyfelvételre vonatkozó kérelem beadásának végső  határideje: 2020. 

január 31. 

- Költségtérítési/önköltségi díj befizetésének végső határideje a hallgató bejelentkezésének 

ideje, tekintettel arra, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat 23. § (6) pontja értelmében a 

hallgató az önköltséget (költségtérítést) a beiratkozás, illetve a bejelentkezés előtt köteles 

megfizetni.  

- A költségtérítési/önköltségi díjjal kapcsolatos kérelmek beadásának és a Diákhitel 

igénybevételére vonatkozó igazolás bemutatásának végső határideje: 2020. január 31. 

12.00 óra.  

(Nyomtatvány megtalálható a kar honlapján „Tanulmányi ügyekben beadandó hallgatói 

kérelem” cím alatt.) 

- Aktív félévre történő bejelentkezés visszavonása: 2020. március 14. (Nyomtatvány  a kar 

honlapján „Tanulmányi ügyekben beadandó hallgatói kérelem” címszó alatt megtalálható.) 

- Szakdolgozatok leadásának határideje: 2020. január 15. 
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2019/2020. tanév tavaszi félév időbeosztása 
 

 

 

A tanulmányok folytatásának bejelentése: 

I-V. évfolyam                          2020. január 27- 2020. január 31-ig 

Szorgalmi időszak: 

I.,II., III. és V. évfolyam          2020. február 03-tól 2020. május 15-ig 

  

Vizsgaidőszak: 

I., II., III. és V. évfolyam                           2020. május 18-tól 2020. július 03-ig 

A IV. évfolyamon bevezetett blokkosított oktatás keretében egy blokkon belül kerül 

sor az előadásokra és a gyakorlati oktatásra egyaránt. A vizsgára a blokk végén kerül sor. 

  

tanéven kívül szervezett vizsga (TKSZV):   a következő tanév kezdésétől függően, 

                                                                            előreláthatóan 2020.augusztus 18-26-ig 

  

Oktatási szünetek:                                    

2020. március 13. (péntek) 1848-as megemlékezés kizárólag az ünnepség ideje alatt 

2020. március 18-19. a II.,III.,IV.,V.,VI. évfolyam hallgatói számára* 

2020. április 6-10-ig tavaszi szünet 

2020. április 13. (húsvét hétfő) 

2020. április 23. (csütörtök) ** 

2020. május 1. (péntek) ünnepnap 

                                    

Szakmai gyakorlat: 

I- III-IV. évfolyam                                  2020. július 6-tól augusztus 5-ig vagy    

                                                                2020. augusztus 3-tól szeptember 2-ig 

2019/2020. tanév VI. évfolyam           2019. július 15-től 2020. április 30-ig 

2020/2021. tanév VI. évfolyam           2020. július 13-tól 2021. április 29-ig 
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Záróvizsga időszak:                                 

                                                                    2020. május 27-től június 12-ig 

                                                                    2020. augusztus 24-től szeptember 01-ig 

 

*Tudományos Diákköri Konferencia 

2020. március 18-20. 

 

**Egyetemi Nap 

2020. április 23. (csütörtök) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


