
 
 

A 2010/2011. tanév idıbeosztása a Veszprémi Kampuszon és kihelyezett képzési helyein: 
 
 
 

Regisztrációs idıszak:  2010. augusztus 30. (hétfı) – szeptember 3. (péntek) 
Kizárólag ezen idıszakban iratkozhatnak be illetve jelentkezhetnek be és véglegesíthetik tanrendjüket a 
hallgatók. Oktatás a regisztrációs idıszakban nincs 
Felvett hallgatók beiratkozása:  2010. augusztus 30. (hétfı) levelezı tagozaton 

    2010. augusztus 31. (kedd) nappali tagozaton 
Kollégiumi beköltözés:   

elsıévesek kopogtató tábora: 2010. augusztus 29 – 30. (vasárnap – hétfı) 
felsıbb évesek beköltözése:  2010. augusztus 31-tıl (keddtıl) 

A tanév kezdete:   2010. szeptember 6. (hétfı) 
(levelezı tagozaton az oktatás szeptember 4-én, szombaton kezdıdik) 

Tanévnyitó ünnepségek:   GTK 2010. szeptember 8. (szerda) 10.00 központi 
    MK  2010. szeptember 10. (péntek) 11.00  
    MFTK 2010. szeptember 9.   (csütörtök) 11.00 
    MIK 2010. szeptember 16. (csütörtök) 16.00 
    Nagykanizsa 2010. szeptember 10. (péntek) 17.00 
Szorgalmi idıszak:   14 hét szeptember 6. (hétfı) – december 10. (péntek)  
Törvényes munkaszünet:  november 1. (hétfı) 
İszi szünet:    október 22. (péntek) 
Tudománynapi ünnepség:   november 4. (csütörtök) 
ITDK:    november 10.(szerda) egész napos rektori szünet 
Szorgalmi idıszak vége:   december 10. (péntek) 

levelezı tagozaton:   2010. december 11. (szombat) 
 
Vizsgaidıszak (6 hét, legalább 25 munkanap):  

2010. december 13. (hétfı) – 2011. január 21. (péntek) ∗∗ 
levelezı tagozaton   2010. december 13. (hétfı) – 2011. január 22. (szombat) 

Záróvizsga idıszak *:   
alapszak:    december 16. (csütörtök) – január 21. (péntek) 
egyetemi, fıiskolai és mesterképzés:   január 10. (hétfı) – január 21. (péntek) 

Félév zárása (téli szünet):   2011. január 24. (hétfı) – 2011. január 28. (péntek)  
Diplomaátadó ünnepély:  MK, MFTK, MIK (szervezı) 2011. január 28. (péntek) 10.00  

GTK    2011. január 28. (péntek) 15.00 
GK     2011. január 29. (szombat) 10.30 

 
Regisztrációs idıszak:    2011. január 31. (hétfı) – február 4. (péntek) 

Kizárólag ezen idıszakban iratkozhatnak be illetve jelentkezhetnek be és véglegesíthetik tanrendjüket a 
hallgatók. Oktatás a regisztrációs idıszakban nincs 
Felvett hallgatók beiratkozása: 2011. január31. (hétfı)  

Második félév kezdete:   2011. február 7. (hétfı) 
(levelezı tagozaton az oktatás február 5-én, szombaton kezdıdik) 

Szorgalmi idıszak:  14 hét 2011. február 7. (hétfı) – május 13. (péntek) 
Törvényes munkaszünet:   március 15. (kedd) 

április 25. (húsvét hétfı) 
június 13. (pünkösd hétfı) 

A Pannon Egyetem Napja:  február 3. (csütörtök)  
Tavaszi szünet:    2011. április 21 – 22. (csütörtök – péntek) 
VEN:     2011. április 27. 00.00 óra – április 30. 24.00 óra  

(oktatási szünet: április 28 – 29.) 
Szorgalmi idıszak vége:   május 13. (péntek) 

levelezı tagozaton:   május 14. (szombat) 
Balaton Regatta (Veszprém):  május 13. (péntek) 
Vizsgaidıszak (6 hét, legalább 25 munkanap):  

május 16. (hétfı) – június 24. (péntek) 
levelezı tagozaton:    május 16. (hétfı) – június 25. (szombat) 

Záróvizsga idıszak *:  
alapképzési és fıiskolai szak:  június 6. (hétfı) – június 17. (péntek) 
egyetemi és mesterképzési szak:  június 6. (hétfı) – június 17. (péntek)  



 
 
 
Diplomaátadó ünnepély:   MIK  2011. június 17. (péntek) 17.00 

MK  2011. június 24. (péntek) 11.00 
Nagykanizsa    2011. július 1. (péntek) 10.00 
GTK  2011. július1. (péntek) 17.00 

    MFTK  2011. július 2. (szombat 11.00 
     
 
 
Megjegyzés: 
* Záróvizsgát a Kar a kari diplomaátadó ünnepély hetében nem szervezhet. 
∗∗ december 27. (hétfı) - december 31. (péntek) az EGYETEM ZÁRVA tart. Ez alatt az idı alatt (5 munkanap) az 
egyetem épületeiben főtés és portaszolgálat nem lesz, vizsgát tartani nem lehet. Az egyetem dolgozóit évi rendes 
szabadságuk terhére a munkavégzés alól mentesítem. 
 
 
 
 
 
Veszprém, 2010. május 17. 
 
 
 
 
 
        Dr. Rédey Ákos sk. 
                rektor 
 


