
 

 

 

 

a BME Építészmérnöki Kar 

2017/2018. tanév I. félévi időbeosztása 

 

Nappali tagozat 

 

Jelen munkarendben közölt előírások a Kar valamennyi nappali tagozatos hallgatójára, az oktatási mun-

kában résztvevő minden oktatási egységre és oktatóra vonatkoznak. A munkarendben foglaltak be-

tartása, az oktatás szervezettségének és a félévi feladatok sikeres teljesítésének feltétele. 

 

1. IDŐBEOSZTÁS 

 

Tanévnyitó ünnepség az 1. évf. részére 2017. szeptember 1. (péntek)  

Regisztrációs hét (páros hét) 2017. augusztus 28. - szeptember 1. (hétfő - péntek) 

Első tanítási nap (páratlan hét) 2017. szeptember 4. (hétfő) 

Vázlattervi hét 2017. október 16.-20. (hétfő – péntek) 

Feldolgozási hét 2017. december 4.-8. (hétfő - péntek) 

Szorgalmi időszak befejezése  2017. december 8. (péntek) 

Pótlási időszak: 2017. december 11.-15. (hétfő - péntek) 

Vizsgaidőszak 2017. december 18. (hétfő) - 2018. január 22. (hétfő) 

A második félév regisztrációs hete: 2018. január 31.- február 2. (szerda - péntek) 

A második félév első tanítási napja: 2018. február 5. (hétfő) 

 

A vizsgaidőszakon kívüli vizsgázásra a TVSz értelmében nincs lehetőség. Ugyancsak a TVSz értelmé-

ben az oktatási szervezeti egység minden félévben köteles legalább egy szigorlati vizsgaalkalmat a 

vizsgaidőszakon kívül és legalább egyet a vizsgaidőszakban meghirdetni. A tanszékek az egyeztetett 

vizsgaidőpontokat a NEPTUN rendszerben teszik közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt legalább három 

héttel. 

Oktatási szünetek 

 

BME Sportnap  2017. szeptember 20. (szerda) 

TDK konferencia  2017. november 16. (csütörtök) 

Nyílt Nap a középiskolás diákok számára 2017. november 24. (péntek)  

Szakmai napok (oktatási szünet) 2017. október 4. (szerda) 

Nemzeti ünnep 2017. október 23. (hétfő) 

Mindenszentek 2017. november 1. (szerda) 

Órarendi oktatást helyettesítő elfoglaltságok: 

 

Komplex 1. zh. 2017. szeptember 28. (csütörtök) 

Komplex 2. zh. 2017. november 2. (csütörtök)  

Komplex pótzh. a tanszékek határozzák meg 

2. VÁZLATTERVI HÉT, FELDOLGOZÁSI HÉT  

A szorgalmi időszak hetedik valamint utolsó hete a féléves tervezési tantárgyak rajzi munkáinak feldol-

gozására szolgál. Vázlattervi héten, feldolgozási héten az órarendi órák elmaradnak, sem zárthe-

lyi, sem pótzárthelyi, semmilyen egyéb pótlás és elővizsga sem tartható.  

3. A PÓTLÁSI IDŐSZAK 

A szorgalmi időszakot követő hét, amely a félévközi ellenőrzések pótlására és elővizsgák letételére 

szolgál.  

M Ű E G Y E T E M  
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4. ÉVKÖZI VIZSGÁK ÉS SZIGORLATOK 

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSz) szerint. 

 

5. A GYAKORLATI FELADATOK BEADÁSA 

a.) A félévközi gyakorlati feladatok beadásának időpontját a tantárgy félévi követelményei között kell 

megadni. 

Előirányozható végső határidő:  2017. december 4. (hétfő) 12 
00

 óra 

Első évfolyamon:  2017. december 8. (péntek) 12 
00

 óra 

Előirányozható végső pótlási határidő: 2017. dec. 15. (péntek) 12 
00

 óra (különeljárási díjjal) 

Az elégtelennek minősített vagy elmaradt félévközi gyakorlati feladatokat közvetlenül a határidőt kö-

vetően ajánlatos pótolni, illetve számon kérni. A tanszékek közöljék a tantárgy félévi követelmény-

rendszerében, hogy a teljesítés milyen mértékű elmaradása esetén élnek a vizsgára bocsátás meg-

tagadásával.  

b.) Az év végén beadandó, teljes félévi összefüggő tervezési feladatok beadási határidejét a tervezést 

irányító tanszékek adják meg.  

Előirányozható végső határidő:  2017. december 8. (péntek) 12 
00

 óra 

Pótlás végső határideje: 2017. december 15. (péntek) 12 
00

 óra (különeljárási díjjal) 

c.) A komplex tervezési tárgyak esetében az év végén beadandó, teljes félévi összefüggő tervfeladatok 

beadási határidejét a komplex tervezést irányító tanszékek adják meg.  

Határidő: 2017. december 11. (hétfő) 12 
00

 óráig. 

Pótlás végső határideje: 2017. december 18. (hétfő) 12 
00

 óra (különeljárási díjjal) 

A különeljárási díjjal történő beadás határideje után a tanszékek semmilyen feladatrészt nem vehetnek 

át, a határidő elmulasztása a tantárgy újra felvételét vonja maga után. A tanszékek a félévi követel-

ményrendszerben közöljék, hogy mely gyakorlati feladat minősül pótolhatatlannak, azaz mely gyakorlat 

elégtelen színvonalú teljesítése vonja maga után az előzőkben rögzített következményeket. 

 

6. ZÁRÓVIZSGA ÉS DIPLOMA 

 

Vázlattervek kari bemutatása, pótlása: A kari ZH és beadási ütemterv szerint 

Diplomatervek beadása (BSc): 2017. december 18. és 2018. január 8. (hétfő) 

Diplomatervek beadása (osztatlan): 2018. január 8. (hétfő) 

Záróvizsga (BSc): 2018. január 3. és január 24. (szerda) 

Diplomaterv megvédése (BSc): 2018. január 5. és január 26. (péntek) 

Diplomavédések (osztatlan): 2018. január 15 - 26. (hétfő - péntek) 

 

7. BEIRATKOZÁS, TANTÁRGYFELVÉTEL 

 

A hallgatók beiratkozása a NEPTUN rendszerrel a következők szerint történik: 

 Előzetes tantárgyfelvétel az osztatlan és BSC képzés hallgatói, 

 3,7-es görgetett tanulmányi átlagot elért hallgatók számára: 

2017. június 22. 12:00-tól 17:00-ig, egyébként 2017. június 22. 18:00-tól. 

 A tantárgyfelvételek véglegesítése és beiratkozás a regisztrációs héten: 2017. aug. 28. - szept. 1. 

A regisztrációs héten oktatás a TVSz értelmében nincs. 

 A hallgatók a regisztrációs héten kötelesek a NEPTUN-ban aktív, vagy passzív félévre bejelent-

kezni. A bejelentkezést elmulasztók féléve automatikusan passzív félévnek minősül. (TVSz 7. §)  

 Javító célú tantárgyfelvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2017. augusztus 27. (vasárnap) 

 

Budapest, 2017. április 

 

 

 dr. Nemes Gábor 

 oktatási dékánhelyettes 


