2020/2021. tanév ütemezése a doktori képzésekben

időszak kezdete időszak vége

Az önköltséges képzési díj első részletének (40%) befizetési határideje doktoranduszok számára

2020.08.19

Beiratkozás 1. éves doktoranduszok számára és bejelentkezés felsőbb éves doktoranduszok részére a
Neptun tanulmányi rendszerben

2020.08.24

2020.09:30

Doktoranduszok őszi féléve

2020.09.01

2021.01.31

Kurzusfelvétel (és visszavonulás) – elsősorban a képzési kreditekhez tartozó kódokra – Neptunon
keresztül doktoranduszok számára

2020.09.01

2020.09.30

Szorgalmi időszak doktoranduszoknak

2020.09.01

2020.12.08

Kreditelismerés a csak kutatási és disszertációs szakaszra 2020-ben komplex vizsgával bekerülő
egyéni felkészülőknek a Neptun tanulmányi rendszerben

2020.10.01

2020.11.30

Az önköltséges képzési díj második részletének (30%) befizetési határideje doktoranduszok számára
Őszi szünet

2020.10.15
2020.10.26

A költségtérítés/önköltséges képzési díj harmadik részletének (30%) befizetési határideje
doktoranduszoknak

2020.10.30
2020.11.15

„Kurzusfelvétel” a kutatási kreditekhez tartozó kódokra a Neptunon keresztül

2020.11.16

2020.12.08

A következő félévre szándéknyilatkozat beadása engedélyeztetésre az oktatásról vagy az ezt kiváltó
oktatási/kutatási gyakorlatról (a programoknál)

2020.11.16

2020.11.30

Vizsgaidőszak doktoranduszoknak

2020.12.09

2021.01.15

Komplex vizsgára jelentkezés (csak a képzési és kutatási szakaszban résztvevő doktoranduszoknak)
a programoknál (másolatot kap a doktori iroda)

2021.01.04

2021.01.08

Jegyek rögzítése a Neptunban doktoranduszoknak

2021.01.15

Komplex vizsgák (csak a képzési és kutatási szakaszban résztvevő doktoranduszoknak)

2021.01.20

2021.01.29

Vizsgajegyekkel kapcsolatos kifogások jelzése a programoknál a határidő vége előtt 3 nappal,
esetleges korrekció a határidő végéig

2021.01.22

2021.01.27

Az önköltséges képzési díj első részletének (40%) befizetési határideje doktoranduszok számára

2021.01.20

Bejelentkezés doktoranduszoknak a Neptun tanulmányi rendszerben

2021.01.21

2021.02.25

Kurzusfelvétel (és visszavonulás) – elsősorban a képzési kreditekhez tartozó kódokra – Neptunon
keresztül doktoranduszok számára

2021.02.01

2021.02.25

Doktoranduszok tavaszi féléve

2021.02.01

2021.08.31

Szorgalmi időszak doktoranduszoknak

2021.02.01

2021.05.19

Az önköltséges képzési díj második részletének (30%) befizetési határideje doktoranduszok számára
Tavaszi tanítási szünet

2021.03.15
2021.04.06

Az önköltséges képzési díj harmadik részletének (30%) befizetési határideje doktoranduszoknak

2021.04.09
2021.04.15

„Kurzusfelvétel” a kutatási kreditekhez tartozó kódokra a Neptunon keresztül

2021.05.03

2021.05.21

Vizsgaidőszak doktoranduszoknak

2021.05.20

2021.06.18

A következő félévre szándéknyilatkozat beadása az oktatásról vagy az ezt kiváltó oktatási/kutatási
gyakorlatról (a programoknál)

2021.05.10

2021.05.31

2020/2021. évi felvételi jelentkezések beadása a BTK KH Doktori Irodába

2021.05.25

Komplex vizsgára jelentkezés (a képzési és kutatási szakaszban résztvevő doktoranduszoknak - a
programoknál, másolatot kap a doktori iroda - és csak kutatási és disszertációs szakaszra
jelentkezőknek a felvételi jelentkezésekkel a BTK KH Doktori Irodában)

2021.05.25

Jegyek rögzítése a Neptunban doktoranduszoknak

2021.06.18

Szóbeli felvételi meghallgatások

2021.06.18

Komplex vizsgák

2021.06.21

2021.06.30

Vizsgajegyekkel kapcsolatos kifogások jelzése a programoknál a határidő vége előtt 3 nappal,
esetleges korrekció a határidő végéig

2021.06.21

2021.06.25

Komplex vizsga pótidőszak a júniusi eredménytelen vizsgák javítására - a programok igény szerint
saját doktori iskolai tanácsi döntésük alapján szervezik

2021.07.01

2021.08.31

