
 
Többciklusú képzés 2010/2011. tanév id beosztása

 
Hagyományos képzés 

 
Elfogadta a Szenátus A BME államilag támogatott és költségtérítéses BSc, 

BA, MSc, MA és osztatlan öt éves képzésben részt vev 
hallgatói számára 2009. december 21-i ülésén 

A BME államilag támogatott és költségtérítéses, hagyományos 10 
féléves egyetemi, 6 féléves f iskolai képzésben és

 
kiegészít 

képzésben részt vev hallgatói számára

   
I. félév 

2010. szeptember 1. (szerda) Tanévnyitó ünnepség az I. évf. hallgatóinak 2010. szeptember 1. (szerda) 

2010. aug. 30 - szeptember 3. (hétf t l-péntekig) Regisztrációs hét 2010. aug. 30 - szeptember 3. (hétf t l-péntekig) 
2010. szeptember 6. (hétf )

 
Az els tanítási nap

 
2010. szeptember 6. (hétf )

 
2010. szeptember 14. (kedd) BME Diáknapok - Egyetemi Sportnap 2010. szeptember 14. (kedd) 

  
Az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak   

2010. november 17. (szerda)  Tudományos Diákköri Konferencia 2010. november 17. (szerda)  

  

Az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak   
2010. november 26. (péntek)  Nyílt Nap a középiskolások számára 2010.november 26. (péntek)  

  

Az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak   
2010. december 10. (péntek) Szorgalmi id szak befejezése

 

2010. december 10. (péntek) 

2010. december 11 - 17. Pótlásokra szolgáló id szak

 

2010. december 11 - 2011. január 7. 

  

Doktorandusz hallgatók számára a félév utolsó napja 2011. január 31. (hétf )

 

2010. december 20. (hétf )

 

Vizsgaid szak kezdete

 

2010. december 11. (szombat) 

20 munkanap  Vizsgaid szak id tartama

 

30 munkanap 
2011. január 24. (hétf ) 

 

Vizsgaid szak befejezése

 

2011. január 28. (péntek) 

  

Oktatási szünetek:   
2010. október 23. (szombat) 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 2010. október 23. (szombat) 
2010. november 1.( hétf )

 

Mindenszentek napja 2010. november 1. (hétf )

 

2010. december 11. (szombat) munkanap A 20/2009./IX.28./ SZMM rendelet szerinti 2010. december 11. (szombat) munkanap 

2010. december 24. (péntek) pihen nap

 

munkanap áthelyezés 2010. december 24. (péntek) pihen nap

  

II. félév 
2011. január 31 - február 4. (hétf t l-péntekig) Regisztrációs hét 2011. január 31 - február 4. (hétf t l-péntekig) 
2011. február 7. (hétf )

 

Az els tanítási nap

 

2011. február 7. (hétf )

 

2011. május 13. (péntek) Szorgalmi id szak befejezése

 

2011. május 13. (péntek) 
2011. május 16 - 23. Pótlásokra szolgáló id szak

 

2011. május 13 - június 3. 

  

Doktorandusz hallgatók számára a félév utolsó napja 2011. szeptember 5. (hétf )

 

2011. május 23. (hétf )

 

Vizsgaid szak kezdete

 

2011. május 16. (hétf )

 

20 munkanap Vizsgaid szak id tartama

 

29 munkanap 
2011. június 20. (hétf )

 

Vizsgaid szak befejezése

 

2011. június 24. (péntek) 

Záróvizsga-id szak 2011. július 1. után nem jelölhet ki.

   

Oktatási szünetek:  
2011. március 15. (kedd) Nemzeti ünnep 2011. március 15. (kedd) 
2011. április 25. (hétf )

 

Húsvét 2011. április 25. (hétf )

 

2011. május 1. (vasárnap) Munka ünnepe 2011. május 1. (vasárnap) 
2011. június 13. (hétf )

 

Pünkösd 2011. június 13. (hétf )

                                          

Az oktatási szünetek id pontját az esetleges további munkanap áthelyezések módosíthatják.

  


