Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

Kari naptár
2015/2016. tanév I. félév

Szorgalmi időszak

2015. augusztus 31.

2015. december 05.

Vizsgaidőszak

2015. december 07.

2016. január 23.

Utóvizsga-időszak

2016. január 25.

2016. január 30.

Szorgalmi időszak

2016. február 01.

2016. május 14.

Vizsgaidőszak

2016. május 17.

2016. június 25.

Utóvizsga hét

2016. június 27.

2016. július 02.

Tavaszi szünet

2016. március 29.

2016. április 02.

II. félév

Tevékenység

Kezdete

Vége

Megjegyzés

2015. augusztus 22.

ETR-ben elektronikus úton. A jelentkezés után valamennyi
hallgató egy pontszámot kap, ez lesz a rangsor alapja. A
jelentkező látja a saját pontszámát, és információt kap, hogy az
adott kurzusra a biztos bekerülés pontszáma az adott pillanatban
mennyi. A bekerülés pontszáma azt jelenti, hogy az algoritmus
csökkenő pontszámmal sorba teszi a hallgatókat. (Például: 5
szabad hely esetén 10 azonos pontszámmal rendelkező hallgató
nincs a biztos bekerülés helyzetében.)

2015. augusztus 26.
6.00

2015. szeptember 13.
23:59

Ellenőrzések: Előző félévben a hallgató szakja aktív, vagy
passzív lehet; vagy jelen féléve aktív. Nyelvi- és testnevelési
kurzusok (XN...,XT…) csak korlátozott mennyiségben vehetőek
fel. A fentieken felüli, térítéses nyelvi és testnevelés kurzusok a
TR-ben nem vehetők fel. Max 45 kreditpont értékű kurzus vehető
fel ebben a félévben szakonként. Új: EGYÉB KPR kurzusaiból
összesen az alapszak kreditértékének 10%-a vehető fel
térítésmentesen. (A térítések kivetése a javítóvizsga díjak
kivetésével egyező módon történik.)

PhD hallgatók

2015. augusztus 24.

2015. szeptember 27.

Szorgalmi időszak

2015. augusztus 31.

2015. december 05.

Kedvezményes (rangsoros)
2015. augusztus 17.
kurzusfelvétel

Versenyalapú (normál)
kurzusfelvétel

Kreditátviteli pótkör

Automatikus
bejelentkeztetés

2015. augusztus 17.

2015. augusztus 29.

2015. augusztus 30.

Külön beadási időszak kizárólag újonnan felvett, átvett, szakváltó
és tagozatváltó hallgatók számára a szorgalmi időszakot
megelőzően. A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A
döntésnek meg kell születnie a kurzusfelvételi időszak vége előtt
legalább 2-3 nappal.

2015. szeptember 14.

AZ AKTIVIZÁLÁS FELTÉTELEI: • Előző félévben a hallgató
szakja - ha volt - aktív vagy passzív. (Egyéb állapotú - pl.
bejelentkezésre vár - hallgatók félévének aktivizálása a karok
feladata - egyéni elbírálás alapján.) • Jelen félévben a hallgató
szakjának állapota „Bejelentkezésre vár" vagy „Beiratkozásra
vár". • „Beiratkozásra vár" állapotú hallgató a Tanulmányi
Osztályon leadta az iratkozási lapját, és ezt a tényt a TO
bejegyezte az ETR-be. • „Beiratkozásra vár" állapotú és állami
(rész)ösztöndíjas hallgató a Hallgatói Szolgáltató Irodán aláírta a
hallgatói szerződést, és ezt a tényt a HSZI bejegyezte az ETR-be.
• Költségtérítéses ill. önköltséges vagy állami részösztöndíjas
hallgató esetén készült költségtérítés jellegű kivetés a 2015-20161 félévre. • Költségtérítés jellegű tartozása nincs a hallgatónak az
első részlet erejéig. • Legalább 1 kreditpont értékű szakmai
kurzust (nem számít a nyelv, testnevelés, tanárképző és ált.műv.)
felvett a szakon. Nem számít a konfirmációra váró ill. elutasított
kurzusfelvétel. • A szakon nincs a korábbi félévekben azonos
tárgyelemhez ill. mintaegységhez háromszor felvett, de nem
teljesített kurzusa. • A szakon a korábbi félévekben teljesített
kredit még nem érte el a teljesítendő kreditet. • A kurzusfelvétel
teljességellenőrzése sikeres.
A befizetés beérkezésének határideje. Befizetés módja
bankkártyával (ETR Pénzügyi adatok), csekken, átutalással
(számla alapján).

Költségtérítés/önköltség
befizetési határidő
1. részlet (50%)
2. részlet (25%)
3. részlet (25%)

Kedvezményes tanulmányi
rend iránti kérelem

Passzív félév bejelentése

2015. szeptember 10.
2015. október 12.
2015. november 10.

2015. szeptember 14.

Kurzusfelvételi időszak
utolsó napjáig, illetve
Tvsz alapján.

Papíralapú benyújtással a Tanulmányi Osztályon (kedvezményes
tanulmányi rend kérelem), melyet Tanszéki véleménnyel ellátva
kell benyújtani, ERASMUS pályázóknak Tanszéki véleményt nem
kell csatolni.

Elektronikusan Modulo rendszerben.

Költségtérítés/önköltség díj
befizetés igazolása
Kurzusfelvételi kérelem:
határidőn túli és
létszámkereten felüli, illetve 2015. szeptember 14.
tantervi előírástól eltérő
kurzusfelvétel
Kurzusleadási kérelem
Törölt kurzusjelentkezés
(minimum létszám miatt)
helyett új kurzus felvétele

2015. szeptember 10.

Csak azon hallgatóknak kell a csekk másolatát a Tanulmányi
Osztályra beküldeni, akiknek az ETR - Pénzügyi adatok-ban nem
látható a teljesítés jóváírás

2015. szeptember 16.

Elektronikusan Modulo rendszerben.

2015. szeptember 14.

2015. szeptember 16.

2015. szeptember 14.

2015. szeptember 16.
Elektronikusan Modulo rendszerben.

Igazolási kérelem
(mulasztott vizsga)

a vizsga napjától
számított 5 napon belül

Igazolási kérelem
(mulasztott záróvizsga)
Költségtérítés/önköltség
befizetés halasztási,
részletfizetési kérelem
Javítóvizsga- és egyéb
előző félévre vonatkozó
díjak esedékessége
Szakosodásra jelentkezés
(jogász szak)
Szakosodásra bírálat
(jogász szak)
Szakosodásra jogorvoslat
(jogász szak)

a vizsga napjától
számított 5 napon belül

Szakirányok kiosztása

Elektronikusan Modulo rendszerben.

2015. augusztus 26.

2015.10.30

az illetékes Tanszéken

Elektronikusan Modulo rendszerben.
Elektronikusan ETR-MODULO rendszeren keresztül
(költségtérítés kérelem) Részletes szabályozás az SZTE
Hallgatói által fizetendő térítésekről, valamint a részükre nyújtható
egyes támogatásokról szóló szabályzat szerint)
Csak azon hallgatóknak kell a csekket a Tanulmányi Osztályra
beküldeni, akiknek az ETR - Pénzügyi adatok-ban nem látható a
teljesítés jóváírás

2015. november 02.

2015. november 08.

ETR-ben elektronikus úton

2015. november 09.

2015. november 13.

ETR-ben elektronikus úton

2015. november 16.

2015. november 18.

Kérelem benyújtásával a Tanulmányi Osztályon

2015. november 20.

2015. november 20.

A hallgatókhoz fizikailag is hozzárendelik az adott modult
(kurzusfelvétel, kreditjóváírás, stb. rögzíthetősége érdekében.)

Tevékenység
Előírt vizsgaidőpontok
publikálása
Elekronikus vizsgára
jelentkezés
Fakultatív tárgyak vizsgái
Vizsgaidőszak
Vizsgaidőszak a NET,
POL, MKTB (BA, MA)
szakok utolsó félévében
Utóvizsga-időszak
Utóvizsga időszak a NET,
POL, MKTB (BA, MA)
szakok utolsó félévében

Kezdete

Vége

2015. október 26.

2015. november 15.

2015. november 25.
6.00

alapján
a vizsgák helye az illetékes tanszékek hirdetménye szerint

2015. december 07.

2016. január 23.

2015. december 07.

2016. január 08.

2016. január 25.

2016. január 30.

2016. január 11.

2016. január 15.

A 2015. december 24. és 2016. január 3. közötti időszakban, a
munkáltató által elrendelt szabadságolás alatt a vizsgáztatás is
szünetel.

utóvizsga időszak utolsó
napjáig
2016. január 25.

Reklamációs időszak

A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül

2016. január 29. 23:59 Egyénileg az ETR-ben elektronikus úton, a megnyitásrend

2015. november 30.

Átvétel, szakváltás,
tagozatváltás

Megjegyzés

2016. február 11.

kurzusteljesítésekkel, érdemjegyekkel kapcsolatosan. A be nem
írt jegyek oktatóinak a reklamációs időszaktól kezdve a webes
rögzítés végéig figyelmeztetést küld az ETR

Szakmai gyakorlat
Igazolás benyújtása
jogász képzésben
MKTB (BA) képzésben
NET, POL (BA,MA)
képzésben

2015. szeptember 07.
2015. szeptember 07.
2015. november 30.

Évfolyamdolgozat
Témaválasztás

BA képzésben:

Az évfolyamdolgozat
benyújtását megelőző 2.
félév rendes
vizsgaidőszak végéig
Az évfolyamdolgozat
benyújtását megelőző 1.
félév rendes
vizsgaidőszak végéig

Évfolyamdolgozat értékelés
határideje

rendes vizsgaidőszak
utolsó napja

jogász képzésben

Leadása
azoknak a hallgatóknak,
akik az aktuális félévben
kurzusként felvették

2015. október 26.

Szakdolgozat
Szakdolgozat
témaválasztás
A szakdolgozat
benyújtását megelőző 2.
félév rendes
vizsgaidőszak végéig
A szakdolgozat
benyújtását megelőző 1.
félév rendes
vizsgaidőszak végéig

jogász képzésben

BA képzésben:
Szakdolgozat leadása
Jogász képzésben
MKTB (BA) képzésben

2015. szeptember 07.
2015. szeptember 07.

Nemzetközi tanulmányok,
Politológia képzésben
Szakdolgozat védés

2015. november 30.

jogász képzésben
MKTB (BA) képzésben

2015. szeptember 14.
2015. október 05.

2015. szeptember 24.
2015. október 09.

Nemzetközi tanulmányok,
Politológia képzésben

2016. január 18.

2016. január 22.

Záróvizsga
Záróvizsgára jelentkezés
Jogász képzésben
MKTB BA

2015. augusztus 24.
2015. augusztus 24.

Nemzetközi tanulmányok,
Politológia képzésben

2015. augusztus 31.
2015. szeptember 04.

2016. január 15.

Záróvizsgák
Jogász képzés
Büntetőjog
Polgári jog
Alktományjog
Közigazgatási jog
Jogbölcselet, Európa jog,
Nemzetközi magánjog,
Nemzetközi gazdasági
kapcsolatok joga
MKTB képzés
MK (BA) szakirány
TB (BA) szakirány

2015. október 1.
2015. október 15.
2015. november 02.
2015. november 16.

2015. október 14.
2015. okóber 30.
2015. november 13.
2015. november 27.

2015. december 8.

2015. december 11.

2015. október 12.
2015. október 12.

2015. október 16.
2015. október 16.

Nemzetközi tanulmányok,
Politológia képzésben
Javító záróvizsga

2016. január 25.

2016. január 29.

Jogász képzés
MKTB képzés

2015. december 16.
2015. október 19.

2015. december 17.
2015. október 20.

