Zsigmond Király Egyetem
2018/2019. tanév rendje
I. (őszi) félév
Szorgalmi időszak:
Kurzusfelvételi időszak:
Regisztrációs időszak:
Vizsgaidőszakok
normál vizsgák:

2018. augusztus 27. (hétfő) – 2018. december 14. (péntek)
2018. augusztus 27. (hétfő) – 2018. szeptember 9. (vasárnap)
2018. augusztus 28. (hétfő) – 2018. szeptember 23. (vasárnap)

2018. december 14. (péntek) – 2018. december 22. (szombat)
2019. január 3. (szerda)
– 2019. január 26. (szombat)
méltányossági vizsgák: 2019. január 28. (hétfő)
– 2019. február 1. (péntek)
záróvizsgák:
2019. január 4-5. (péntek-szombat, a felvételizők számára)
2019. január 28. (hétfő)
– 2019. február 1. (péntek)
Oktatási időszak a nappali tagozaton
2018. szeptember 3. (hétfő) – 2018. december 14. (péntek)
az első éveseknek: 2018. augusztus 27. (hétfő) – 2018. december 14. (péntek)
Oktatási szünetek: 2018. október 22-23. (hétfő-kedd),
2018. október 31 - november 2. (szerda-péntek)

Oktatási napok a levelező tagozaton
andragógia, kommunikáció és média, kommunikáció és médiatudomány, kommunikáció- és
médiatudomány, sportlétesítmény menedzsment, szabad bölcsészet, szociológia, vallástudomány
szakokon:
2018. szeptember 7-8., 21-22., október 5-6., 19-20., november 9-10., 23-24.,
illetve tréningek esetében esetenként a másik hét szombatja
biztonságpolitika és nemzetbiztonság, emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment,
gazdaságinformatikus, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, nemzetközi gazdálkodás,
nemzetközi tanulmányok, pénzügy és számvitel, politológia, politikatudomány szakokon:
2018. augusztus 31-szeptember 1., 14-15., 28-29., október 12-13., 26-27., november 16-17.,
illetve tréningek esetében esetenként a másik hét szombatjai
a gazdaságinformatikus szak légiközlekedési rendszerek specializáció számára továbbá:
2018. szeptember 21-22., október 5-6.
első éveseknek további alkalom:
2018. augusztus 24-25.
órapótlási alkalom
2018. december 7-8.

Zsigmond Király Egyetem
2018/2019. tanév rendje
II. (tavaszi) félév
Szorgalmi időszak:
Kurzusfelvételi időszak:
Regisztrációs időszak:
Vizsgaidőszakok
normál vizsgák:
méltányossági vizsgák:
záróvizsgák:

2019. február 4. (hétfő)
2019. február 4. (hétfő)
2019. február 4. (hétfő)

– 2019. május 18. (szombat)
– 2019. február 17. (vasárnap)
– 2019. március 3. (vasárnap)

2019. május 20. (hétfő) – 2019. június 22. (szombat)
2019. június 24. (hétfő) – 2019. június 28. (péntek)
2019. június 24. (péntek) – 2019. június 28. (péntek)

Oktatási időszak a nappali tagozaton
2019. február 11. (hétfő) – 2019. május 17. (péntek)
az első éveseknek: 2019. február 4. (hétfő) – 2019. május 17. (péntek)
Oktatási szünetek: 2019. március 15. (péntek),
április 19. (péntek), 22. (hétfő)
május 1. (szerda)
Oktatási napok a levelező tagozaton
andragógia, kommunikáció és médiatudomány, kommunikáció- és médiatudomány, szabad
bölcsészet, szociológia, vallástudomány szakokon:
2019. február 8-9., 22-23., március 8-9., 29-30., április 12-13., május 3-4.,
illetve tréningek esetében esetenként a másik hét szombatja
emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, nemzetközi gazdaság
és gazdálkodás, nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi tanulmányok, pénzügy és számvitel,
politológia, politikatudomány szakokon:
2019. február 15-16., március 1-2., 22-23., április 5-6., 26-27., május 10-11.
illetve tréningek esetében esetenként a másik hét szombatjai
első éveseknek további alkalom:
2019. február 1-2.
órapótlási alkalom
2019. május 17-18.

