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TANÉVNAPTÁR 

2022/2023. tanév I. félév 

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 

magyar nyelvű általános orvos képzés 

 

 

 

Kérelmek beadási határideje: 

 

- Tárgybefogadási kérelem beadásának végső határideje: 2022. augusztus 12. 

(Nyomtatvány  a kar honlapján „Befogadási kérelem kötelező tárgyhoz” vagy „Befogadási 

kérelem választható tárgyhoz” cím alatt megtalálható.) 

- Költségtérítéses/önköltséges képzési formáról államilag támogatott/állami  

ösztöndíjas képzési formára történő átsorolásra vonatkozó kérelmek beadásának 

határideje: 2022. augusztus 26. 12.00 óra. 

- Előfeltétel nélküli tárgyfelvételre vonatkozó kérelem beadásának végső  határideje: 

2022. szeptember 01. 16.00 óra.  

- Költségtérítési/önköltségi díj befizetésének végső határideje a hallagató 

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.  

- Költségtérítési/önköltségi díjjal kapcsolatos kérelem beadásának és a Diákhitel 

igénybevételére vonatkozó igazolás bemutatásának  végső határideje: 2022. szeptember 

02. 12.00 óra.  

 (Nyomtatvány megtalálható a kar honlapján „Tanulmányi ügyekben beadandó hallgatói 

kérelem” cím alatt.) 

- Aktív félévre történő bejelentkezés visszavonása: 2022. október 05. (Nyomtatvány  a 

kar honlapján „Tanulmányi ügyekben beadandó hallgatói kérelem” címszó alatt 

megtalálható.) 

-  Szakdolgozat leadásának határideje: 2023. január 15. 
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2022/2023. tanév őszi félév időbeosztása 

 
 

 
 

Regisztrációs hét I. évfolyam:       2022. augusztus 29- szeptember 02-ig 

 

 

A tanulmányok folytatásának bejelentése: 
 

II-V. évfolyam    2022. augusztus 29- szeptember 02-ig 

VI. évfolyam     2022. július 08-július 14-ig 

 

 

Szorgalmi időszak: 
 

I., II. és III. évfolyam          2022. szeptember 05- december 09-ig 

   
     

Vizsgaidőszak: 
 

I., II. és III. évfolyam      2022. december 12- 2023. január 27-ig 

 

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

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

A VI. évfolyamon szakmai gyakorlatok turnusbeosztás szerint, vizsgákra az egyes 

gyakorlatok végén kerül sor. 

 
 

 

Oktatási szünetek:  

2022. október 20. (csütörtök) 10.00-12.00 óráig  

                                                  1956-os megemlékezés kizárólag az ünnepség ideje alatt 

 

2022. november 01. (kedd) Mindenszentek  

 

2022. december 26. (hétfő) Karácsony 

 
 

 

Záróvizsga időszak:      2022. november 22 - november 29-ig 

 

 


