
APOR  VILMOS  KATOLIKUS  FŐISKOLA 

Rektori Hivatal 

      Tanulmányi rektorhelyettes 

A tanulmányi rektorhelyettes 1/2018-19 (06.29.) számú tanulmányi hirdetménye 

a 2018/19. tanév I. (őszi) félévének rendjéről 

1) A 2018/19. tanév I. (őszi) félévének legfontosabb dátumai:

Szorgalmi időszak nappali tagozaton:  2018. szeptember 3. (hétfő) – 2018. december 14. (péntek) 

Szorgalmi időszak levelező tagozaton: 2018. szeptember 1. (szombat) – 2018. december 15. 

(szombat) 

Szorgalmi időszak szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. szeptember 1. (szombat) – 2018. 

december 15. (szombat) 

Tanévnyitó Veni Sancte szentmise: 2018. szeptember 3. (hétfő) 11.00 óra 

Első tanítási nap nappali tagozaton:  2018. szeptember 3. (hétfő) 

Utolsó tanítási nap nappali tagozaton: 2018. december 14. (péntek) 

Tanítási napok levelező tagozaton (alap- és mesterképzésen): 

2018. szeptember 1., 8., 15., 22., 29. 

2018. október 6., 13., 20., 27. 

2018. november 10., 17., 24. 

2018. december 1., 8., 15. 

Őszi szünet nappali tagozaton: 2018. október 29. (hétfő) – 2018. november 2. (péntek) 

Őszi szünet levelező tagozaton: 2018. november 3. (szombat) 

Első tanítási nap őszi szünet után nappali tagozaton: 2018. november 5. (hétfő) 

A félév során elmaradt órák pótlására szolgáló nap: 2018. december 17. (hétfő) 

Téli szünet: 2018. december 24. (hétfő) – 2019. január 2. (szerda) 

Vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2018. december 17. (hétfő) – 2019. január 31. 

(csütörtök) 

Vizsgaidőszak szakirányú továbbképzési szakon: 2018. december 17. – 2019. január 31. 

Vizsgaidőszak záróvizsgázó FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2018. december 17. 

(hétfő) – 2019. január 12. (szombat) 

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakon: 2018. december 

17. (hétfő) – 2019. január 5. (szombat)

Záróvizsgák FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2019. január 14. (hétfő) – január 16. 

(szerda) 

Záróvizsgák szakirányú továbbképzéses hallgatók számára: 2019. január 7. (hétfő) – január 10. 

(szerda) 

2) A bejelentkezéssel (regisztráció) kapcsolatos határidők:

Gólyatáborban részt vevő első éves hallgatók beiratkozása: 2018. augusztus 28. (kedd) 10.00 óra

Első éves nappali tagozatos hallgatók beiratkozása: 2018. augusztus 28. (kedd) 10.00 óra
Első éves levelező tagozatos hallgatók beiratkozása: 2018. szeptember 1. (szombat) 9.00 óra 
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A pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók beiratkozása: 2018. szeptember 1. (szombat) 9.00 óra 

A bejelentkezés (regisztráció) időszaka a Neptun rendszerben: 2018. szeptember 1. (szombat) 0:00 

– szeptember 7. (péntek) 24:00

Késedelmes bejelentkezés (regisztráció) különeljárási díj megfizetésével: 2018. szeptember 8. 

(szombat) 0.00 – szeptember 14. (péntek) 24:00 

3) A 2018/19. tanév I. (őszi) félévének legfontosabb – a tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó –

dátumai: 

Tantárgyfelvételi időszak nappali és levelező tagozatos hallgatók számára:  

2018. szeptember 1. (szombat) 00:00 – 2018. szeptember 20. (csütörtök) 24:00 

Pótlólagos tantárgyfelvételi és tantárgyleadási kérelmek leadása különeljárási díj megfizetésével 

nappali és levelező tagozaton: 2018. szeptember 28. (péntek) 

Kivételes tanulmányi rendre és óralátogatás alóli felmentésre irányuló kérelem leadásának végső 

határideje: 2018. szeptember 20. (csütörtök) 

Kreditelismertetési/tantárgyi felmentésre irányuló kérelem leadásának végső határideje nappali és 

levelező tagozaton: 2018. szeptember 28. (péntek) 

Tagozatváltási kérelem leadási határideje: 2018. augusztus 31. (péntek) 

Félévközi passziválás határideje: 2018. október 8. (hétfő) 

4) A szakdolgozat (portfólió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezésnek határideje nappali

és levelező tagozaton: 2018. november 14. (szerda) 

8.000 Ft különeljárási díj befizetése esetén a végső határidő: 2018. november 28. (szerda) 

5) Főiskolai nyílt napok a 2018/19. tanév I. (őszi) félévében: november vége, január eleje, február

eleje 

6) Diplomaátadó ünnepség időpontja: 2019. február 1. (péntek)

Vác, 2018. június 29. 

Dr. Zóka Katalin 

tanulmányi rektorhelyettes 


