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A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar 2022/2023. tanév beosztása 

 

1. félév 

 

Beiratkozás (regisztráció) I. évfolyam 2022. augusztus 29. (hétfő) 

Tanulmányok folytatásának bejelentése II-V. évfolyam 2022. augusztus 29-től szeptember 2-ig (hétfő-péntek) 

Nyári egyetem  2022. szeptember 1-2. (csütörtök, péntek) 

Tanévnyitó ünnepség 2022. szeptember 3. (szombat) 10:00-12:00 

Első tanítási nap 2022. szeptember 5. (hétfő) 

Tanulmányok folytatását érintő kérelmek 

leadási határideje I-V. évfolyam 2022. szeptember 2. (péntek) 

Pótbejelentkezés 2022. szeptember 5-6. (hétfő, kedd) 

Őszi szorgalmi időszak I-V. évfolyam 2022. szeptember 5-től december 9-ig (14 hét) 

Őszi vizsgaidőszak I-V. évfolyam 2022. december 12-től 2023. január 27-ig (7 hét) 

Őszi vizsgaidőszak I-II-III. évfolyam  2022. december 12 – 2023. február 10 (7 hét)* 

IV évfolyam   2022. december 12 - 2023. február 3. (6+1 hét)** 

V. évfolyam   2022. december 12 – 2023. február 3. (6+1 hét)** 

* A szénszünet figyelembe vételével 

** 6+1 hét = a szorgalmi időszak első hetében is vizsgázhatnak – (a szénszünet figyelembe vételével) 

 

2. félév 

Tanulmányok folytatásának bejelentése I-V. évfolyam 2023. január 23-tól január 27-ig (hétfő-péntek) 

Tanulmányok folytatását érintő kérelmek I-V. évfolyam 2023. január 27. (péntek) 

leadási határideje 

Pótbejelentkezés I-V. évfolyam 2023. január 30-31. (hétfő, kedd) 

 

Tanulmányok folytatásának bejelentése I-II-III. évfolyam 2023. február 6-tól február 10-ig (hétfő-péntek) 

Pótbejelentkezés I-II-III. évfolyam 2023. február 13-14. (hétfő, kedd) 

Tanulmányok folytatását érintő kérelmek 

leadási határideje I-II-III. évfolyam 2023. január 27. (péntek) 

 

Tanulmányok folytatásának bejelentése IV-V. évfolyam 2023. január 30-tól február 10-ig 

Pótbejelentkezés IV-V. évfolyam 2023. február 13-14. (hétfő, kedd) 

Tanulmányok folytatását érintő kérelmek 

leadási határideje IV-V. évfolyam 2023. január 27. (péntek) 

 

Tavaszi szorgalmi időszak   

 I-IV. évfolyam 2023. január 30-tól május 12-ig (14 hét) 

 V. évfolyam 2023. január 30-tól április 28-ig (12 hét) 

Tavaszi szorgalmi időszak I-II-III. évfolyam  2023. február 13 - 2023. május 19. (14 hét) 

IV. évfolyam   2023. február 6 - 2023. május 12. (14 hét)** 

 V. évfolyam  2023. február 6 - 2023. április 28. (12 hét)** 

** A szorgalmi időszak első hetében is vizsgázhatnak 

Szakdolgozat leadási határideje 2023. február 15. (szerda) 

Tavaszi vizsgaidőszak I-IV. évfolyam 2023. május 15-től június 30-ig (7 hét) 

 V. évfolyam 2023. május 2-től június 16-ig (7 hét) 

Tavaszi vizsgaidőszak  I-II-III. évfolyam  2023. május 22 - 2023. július 7. (7 hét) 

IV. évfolyam   2023. május 15 - 2023. június 30. (7 hét) 

 V. évfolyam  2023. május 2 - 2023. június 16. (7 hét) 

 

Záróvizsga időszak: V. évfolyam 

Záróvizsga  írásbeli (teszt) 2023. június 19. (hétfő) 

 szóbeli 2023. június 21-től június 23-ig (szerda-péntek) 

 

Záróvizsga-2 2023. szeptember 4-6 hétfő (írásbeli), szerda (gyakorlati) 

Záróvizsga-3 2023. december 11-13 hétfő (írásbeli), szerda (gyakorlati) 

 

Doktorrá avatás 2023. július ……..  

 



Szakmai (famulusi) gyakorlat I., III., IV. évfolyam 2023. július-augusztus 

 

Tanéven kívül szervezett vizsga:  a következő tanév kezdésétől függően,  

előreláthatóan 2023. augusztus 21-től augusztus 25-ig 

 

Oktatási szünetek /Munkanap áthelyezések/egyetemi események  
2022. október 20. (csütörtök) 1956-os megemlékezés (oktatási szünet kizárólag az ünnepség alatt) 

2022. október 23. (vasárnap) Nemzeti ünnep 

2022. október 15. (szombat) Áthelyezett munkanap (október 31. helyett) 

2022. október 31. (hétfő) Pihenőnap 

2022. november 1. (kedd) Mindenszentek 

2022. december 24. (szombat) Szenteste - Pihenőnap 

2022. december 25-26. (vasárnap–hétfő) Karácsony – Munkaszüneti nap 

2023. január 1. (vasárnap) Újév – Munkaszüneti nap 

2023. február 10-11 (péntek-szombat)) Egyetemi TDK Konferencia* 

2023. március  13. (hétfő) 15.00-17.00 óráig  1848-as megemlékezés (oktatási szünet kizárólag az ünnepség alatt) 

2023. március 15. (szerda) Nemzeti ünnep 

2023. április 3-10. Tavaszi szünet 

2023. április 7. (péntek) Nagypéntek – Munkaszüneti nap 

2023. április 10. (hétfő) Húsvét hétfő – Munkaszüneti nap 

2023. május 1. (hétfő) Munka ünnepe – Munkaszüneti nap 

2023. május 29. (hétfő) Pünkösd hétfő – Munkaszüneti nap 

2023. június 30. (péntek) Semmelweis Napi megemlékezés  
 (oktatási szünet kizárólag az ünnepség alatt) 

 

* A 2023. évi Egyetemi TDK Konferencia (2023. február 10-11.) Február 10-e a II.-III.-IV.-V. éves fogorvostan-hallgatók számára 

oktatási szünet. 
 

A tanév rendjének változása. Mivel várhatóan december utolsó és január első hetében az oktatási épületek lezárásra kerülnek, ezért az 

őszi szemeszterhez kapcsolódó vizsgaidőszak is módosul az alábbiak szerint, ill. mindez hatással lesz a tavaszi szemeszter beosztására is. 

A vizsgaidőszak I.-II.-III. évfolyam esetében 2022. december 12-től 2023. február 10-ig tart, majd ezen évfolyamokon a tavaszi szorgalmi 

időszak 2023. február 13-án kezdődik és május 19-ig tart, a IV.-V. évfolyam esetében a téli vizsgaidőszak 2022. december 12-től 2023. 

február 3-ig tart, a tavaszi szorgalmi időszak 2023. február 6-án elkezdődik és az első szorgalmi héten még lehetőség lesz vizsgázni a 

IV.-V. évfolyamos hallgatóknak, tehát lesz egy hét átfedés a vizsgaidőszak utolsó hete és a szorgalmi időszak első hete között. Tavaszi 

szünet nem lesz, így a szorgalmi időszak az előzetesen kihirdetett időponthoz képest egy héttel később fejeződik be, azaz 2022. május 19-

én az első három évfolyam esetében. Mindezen módosítás összhangban lesz a három osztatlan képzés esetében.  
 


