
A 2017/18-as tanév őszi félévének beosztása 
 
2017.   
aug. 23. (péntek) Pótfelvételi jelentkezési határidő valamennyi szakon, felvételi 

jelentkezési határidő a teológia mesterképzési és a szakirányú 
továbbképzési szakokra 

aug. 21. (hétfő) Intézetek által meghirdetett kötelezően és szabadon választható 
kurzusok véglegesítése a TO felé (minden szakon) 

aug. 21. (hétfő) Teol. órarend véglegesítése 
aug. 25. (péntek) engedélyezett „B” vizsga nap a kihelyezett képzésben 
aug. 26. (szombat) Pótfelvételi Teol., KLM, RK szakokon és Pasztorálpszichológia 

szakirányú továbbképzésen 
aug. 28. (hétfő) Pótminősítő vizsga 9:00 és alapvizsga pótszigorlatok 14:00; 

Szenátusi ülés 
aug. 28. (hétfő) valamennyi órarend véglegesítése + kurzusmeghirdetések 
aug. 28-30. engedélyezett „B” vizsganapok 
aug. 30. – szept. 2. 
(szombat) 

Gólyatábor 

aug. 31.  Jelentkezési határidő a kihelyezett képzésben. 
szept. 2. (szombat) Beregszász felvételi-alkalmassági vizsga 
szept. 4. (hétfő) Első tanítási nap nappali tagozaton 
szept. 4-9. (hétfő-
szombat) 

Regisztrációk (beiratkozások és bejelentkezések minden sárospataki 
alap- ill. osztatlan képzésen) 

szept. 4-10. (hétfő-
vasárnap) 

Tantárgyfelvétel nappali tagozaton 

szept. 8. „Péntek esték” 
szept. 8-9. (péntek-
szombat) 

K-LM, RK és VI. év konzultáció (1.) és beiratkozás, bejelentkezés; 
alapvizsga dolgozat (Ószöv, Újszöv.) tételek és szakdolgozati témák 
kiírása 

szept. 8-14. (péntek-
csütörtök) 

KLM és RK tanegységfelvétel 

szept. 10. vasárnap Évnyitó istentisztelet és akadémiai közgyűlés 
szept. 11. (hétfő) Tanulmányi nap – új tiszteletbeli tanárok nyilvános előadásai 
szept. 15-16. Beregszász KLM beiratkozás, konzultáció (1.)  
szept. 15-21. (péntek-
csütörtök) 

Beregszászi KLM tanegységfelvétel 

szept. 21. (csütörtök) Oktatólelkészek megbeszélése 
szept. 22-23.  Szakirányú továbbképzések konz. és mesterképzés (1) Beiratkozás 

(Gyökössy Intézet) 
szept. 28. (csütörtök) Szenátusi ülés 
szept. 29. (péntek) ETN kérelmek (kurzusfelvétel, - törlés, tantárgymeghirdetés, 

kreditelismerés) benyújtásának végső határideje 
szept. 29-30. K-LM, RK és VI. év konzultáció (2.)  
okt. 5. (csütörtök) Nagy Antal Mihály könyvbemutató  
Okt. 6-7. péntek-szombat Beregszász KLM konzultáció (2.) Sárospataki Presbiterképzés 

konz.(1.) 
okt. 8-9. (vasárnap-
hétfő) 

A magyar nyelv az ige szolgálatában – konferencia 

okt. 13-14. (péntek-
szombat) 

K-LM, RK és VI. év konzultáció (3.) 

okt. 13. „Péntek esték” 



okt. 14-15. (szombat – 
vasárnap) 

Kitekintő szemináriumi kirándulás: Budapest, Nemzeti Múzeum 
„Ige-idők” + Esztergom, Keresztény múzeum + Budapest, 
Evangélikus Múzeum 

okt. 20-21. (péntek-
szombat)  

Szakirányú továbbképzések konz. és mesterképzés (2) (Gyökössy 
Intézet) Teol. mester  

okt. 23. (hétfő) Nemzeti ünnep – tanítási szünet 
okt. 26. (csütörtök) Szenátusi ülés 
okt. 27. (péntek) Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap nappali tagozaton (39.) 
okt. 27-28. (péntek-
szombat) 

Beregszász KLM konzultáció (3.) Sárospataki Presbiterképzés 
konz.(2.) 

okt. 30. - nov. 3. (hétfő-
péntek) 

Őszi szünet nappali tagozaton; Gyakorlat (IV-V. évf.) 

nov. 6. (hétfő) Őszi szünet utáni első tanítási nap 
nov. 10. „Péntek esték” 
nov. 10-11. péntek-
szombat 

K-LM, RK és VI. év konzultáció (4.) 

nov. 17-18. Beregszász KLM (4.) és Sárospataki Presbiterképzés konzultációja 
(3)  

nov. 23. (csütörtök) Nyílt nap 
nov. 30. (csütörtök) Szenátusi ülés 
nov. 24-25. Teol. mester és szakirányú továbbképzések konz. (3)(Gyökössy 

Intézet) 
dec. 4. (hétfő) Utolsó tanítási nap (60. nap) 
dec. 5. (kedd) Vizsgaidőszak kezdete nappali tagozaton 
dec. 8. „Péntek esték” 
dec. 8-9. (péntek-
szombat) 

Beregszász KLM konz. (5.) 

dec. 12-15. Legációs futás 
dec. 15. (péntek) 1. alapvizsga dolgozat leadási határideje 
dec. 15-16. KLM, RK és VI. év. konz. (5.) Teol. mester és szakirányú 

továbbképzések konz. (4) Sárospataki Presbiterképzés konz.(4) - 
Kibocsátó istentisztelet 18:00- karácsonyi vacsora 

  
2018.  
jan. 5-6. (péntek-
szombat) 

Teol. mester és szakirányú továbbképzések konz. (5.) 

jan. 8. (hétfő) Vizsgaidőszak kezdete továbbképzéseken és mesterképzésen 
jan.12. „Péntek esték” 
jan. 16. (kedd) Rendes vizsgaidőszak vége nappali tagozaton  
jan. 17-19.  Pótvizsgaidőszak nappali tagozaton  
jan. 19-20. péntek-
szombat) 

Sárospataki Presbiterképzés konzultációja (5) 

jan. 22. (hétfő) Vizsgaívek és leckekönyvek/vizsgalapok leadása a Tanulmányi 
Osztályon - nappali tagozaton! 

jan. 25. (csütörtök) Szenátusi ülés  
jan. 27. (szombat) Rendes vizsgaidőszak vége levelező tagozaton 
febr. 2-3. Pótvizsgaidőszak levelező tagozaton 
febr. 5. (hétfő) Vizsgaívek és leckekönyvek leadása a Tanulmányi Osztályon - 

levelező tagozaton és szakirányú továbbképzéseken!!! 
 
 



 

2017/18-as tanév tavaszi félévének beosztása 
 
jan. 29. (hétfő) Első tanítási nap nappali tagozaton  
jan. 29-31. (hétfő-szerda) Regisztráció nappali tagozaton 
jan. 29. – febr. 2. Tanegységfelvétel nappali tagozaton 
febr. 8. (csütörtök) TDK műhely (4/1) 
febr. 9. „Péntek esték” 
febr. 9-10. (péntek-
szombat) 

K-LM, RK és VI. év regisztráció és konzultáció (6.) 

febr. 9-13. (péntek-kedd) Levelezős tanegységfelvétel  
febr. 15. (csütörtök) TDK műhely (4/2) 
febr. 16-17. Beregszász KLM regisztráció, konzultáció (6) és Sárospataki 

Presbiterképzés konz. (6.) 
febr. 17-20. Beregszászi tanegységfelvétel 
febr. 22. (csütörtök) Szenátusi ülés 
febr. 22. (csütörtök) TDK műhely (4/3) 
febr. 23-24. Teol. mester és szakirányú továbbképzések regisztráció és konz.  

(6.) (Gyökössy Intézet) 
márc. 1. (csütörtök) TDK műhely (4/4) 
márc. 2.  ETN kérelmek (kurzusfelvétel, - törlés, tantárgymeghirdetés, 

kreditelismerés) benyújtásának végső határideje 
márc. 2.-3. K-LM, RK és VI. év konzultáció (7.) 
márc. 9. „Péntek esték” 
márc. 9-10. Beregszász KLM konzultáció (7) és Sárospataki Presbiterképzés 

konz. (7.) 
márc. 15-16. Tanítási szünet 
márc. 22. Szenátusi ülés 
márc. 23. (péntek) Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap nappali tagozaton! - 

Kibocsátó istentisztelet 18:00 
márc. 23-24. K-LM, RK és VI. év konzultáció (8.); Teol. mester és szakirányú 

továbbképzések konz. (7.) (Gyökössy Intézet) 
márc. 26. (hétfő)- ápr. 3. 
(kedd) 

Tavaszi szünet 

ápr. 4. (szerda) Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 
ápr. 5. (csütörtök) Házi TDK verseny 
ápr. 6-7. Beregszász KLM konzultáció (8) és Sárospataki Presbiterképzés 

konz. (8.) 
ápr. 13-14. K-LM, RK és VI. év konzultáció (9.) 
ápr. 13-14. Református kegyesség III. (Értelem és érzelem) 
ápr. 13. „Péntek esték” – a konferencia péntek esti programjaként 
ápr. 20-21. Beregszász KLM konzultáció (9.) és Sárospataki Presbiterképzés 

konz. (9.) 
ápr. 26. (csütörtök) Szenátusi ülés 
ápr. 27. (péntek) Felvételi a teol. szakon   
ápr. 28. (szombat) Felvételi KLM és RK szakon 
ápr. 27-28. Teol. mester és szakirányú továbbképzések konz. (8.) (Gyökössy 

Intézet) 
ápr. 30. (hétfő) - máj. 1. 
(kedd) 

Tanítási szünet 

máj. 7. (hétfő) Utolsó tanítási nap nappali tagozaton (60.) 



máj. 8. (kedd) Vizsgaidőszak kezdete nappali tagozaton 
máj. 10. (csütörtök) Áldozócsütörtök  
máj. 11. „Péntek esték” 
máj. 11. 2. alapvizsga dolgozat és szakdolgozat leadási határideje; Kibocsátó 

istentisztelet 18:00 péntek 
máj. 11-12. K-LM, RK és VI. év konzultáció (10.)  
máj. 18-19. (péntek-
szombat) 

Beregszász KLM konzultáció (10.) és Sárospataki Presbiterképzés -
vizsgák (10.); szakdolgozat leadási határideje kihelyezett képzésen 

máj. 24. (csütörtök) Szenátusi ülés 
máj. 25-26. Teol. mester és szakirányú továbbképzések konz. (9.)  
jún. 8. „Péntek esték” 
jún. 8-9. Teol. mester és szakirányú továbbképzések konz. (10.) 
jún. 15. Nappali tagozaton rendes vizsgaidőszak vége 
jún. 18-20. Pótvizsgaidőszak nappali tagozaton 
jún. 15. Rendes vizsgaidőszak vége levelező tagozaton; Záróvizsgára 

jelentkezők leckekönyvének és vizsgaíveinek leadása 
jún. 21. csütörtök Teol. szakdolgozatvédés és záróvizsga  
jún. 22. péntek K-LM és RK záróvizsga 
jún. 23. szombat Beregszászi záróvizsga 
jún. 25. péntek Leckekönyvek és vizsgaívek leadása a Tanulmányi Osztályon 
jún. 25. hétfő Minősítő vizsga 
jún. 26. kedd Alapvizsga 
jún. 27. (szerda) Szenátusi ülés 
jún. 30. szombat Évzáró istentisztelet, akadémiai közgyűlés 
  

 
 

Istentiszteleti alkalmaink 
 

Hétfő reggel: 8 00 kollégiumi istentisztelet a 
templomban 

Hétfő este: 18 00 áhítat az imateremben 
Kedd – péntek reggel: 8 30 áhítat az imateremben 
Csütörtök de.: 11 00 akadémiai istentisztelet az 

imateremben 
  


