A 2017/2018-as tanév rendje a Kaposvári Egyetemen
I. félév
Gólyatábor
KÁN
Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak
Kérvényes tantárgyfelvételi időszak
Utólagos regisztrációs időszak
Utólagos tárgyfelvétel és utólagos tárgyfelvételi kérelem
időszak csak az utólag regisztrált hallgatóknak

Agrár- és Környezettudományi Gazdaságtudományi Kar
Pedagógiai Kar
Rippl-Rónai Művészeti Kar
Kar
A Rektor és a Kancellár határozza meg az EHÖK elnökkel való egyeztetést követően.
2017. szeptember 1-3.
2017. augusztus 21 - szeptember 17.
2017. augusztus 21- szeptember 24-ig (szeptember 18-tól díjköteles)
2017. szeptember 18 - október 14-ig
2017. szeptember 18 - október 14-ig (díjköteles)

Szakirányú továbbképzés regisztrációs és tárgyfelvételi
időszak I. évf. 1. félév
Tanévnyitó ünnepség
Szorgalmi időszak

2017. szeptember 18 - október 14-ig (4 hét)
2017. szeptember 8. (péntek 10 óra)
2017. szeptember 11 - december 9-ig (13 hét)

Záróvizsga jelentkezési határidő

2017. november 3. (péntek)

Diploma és szakdolgozat-leadási határidő alapképzésben
és FOSZK-on
Diploma és szakdolgozat-leadási határidő mesterszakon
és szakirányú továbbképzésben
Vizsgaidőszak nem záróvizsgázó hallgatóknak
Vizsgaidőszak PK utolsó éves tanító, óvodapedagógus és
csecsemő alapszak
Vizsgaidőszak záróvizsgázó mesterszakos hallgatóknak
Vizsgaidőszak záróvizsgázó mesterszakos hallgatóknak
(Sapientia EMTE double degree Pénzügy MA szakos
hallgatóknak)
Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatóknak
Oktatási szünet
Záróvizsga időszak
Záróvizsga időszak mesterszak
Szigorlati és záróvizsga időszak Sapientia EMTE double
degree Pénzügy MA szakos hallgatóknak
Felvételi, előalkalmassági vizsgák
Oklevélátadó ünnepség

2017. november 3. (péntek)
2017. november 24.(péntek)
2017. december 11-20-ig (1,5 hét) - 2018. január 2 - február 2-ig (5,5 hét)
2017. november 24- 2018.
január 5-ig
2017. november 27 - 2017. december 20-ig (3,5 hét) -

2018. január 2-5-ig (1 hét)

2017. október 16- november 17-ig
2017. október 16- november 17-ig

2017. november 27 - 2017. december 17-ig (3 hét) 2018. január 2-5-ig (1 hét)
2017. december 21 - 2018. január 1-jéig

2017. december 12. (kedd)
2018. január 9. (kedd)

2018. január 9. (kedd)

2017. november 18 - 2018. január 9.
2018. január

2018. január
2018. január
2018. január 26. (péntek)

-

II. félév
Agrár- és Környezettudományi
Kar

Gazdaságtudományi Kar

Pedagógiai Kar

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak
Kérvényes tantárgyfelvételi időszak
Utólagos regisztrációs időszak
Utólagos tárgyfelvétel és utólagos tárgyfelvételi kérelem
időszak csak az utólag regisztrált hallgatóknak

2018. január 22 - február 11. (3 hét)
2018. január 22 - február 18. (február 12-től díjköteles)
2018. február 12 - mácius 14.
2018. február 12 - március 14. (díjköteles)

Szakirányú továbbképzés regisztrációs és tárgyfelvételi
időszak I. évf. 1. félév
Szorgalmi időszak

2018. február 5- március 5-ig (4 hét)

Tavaszi oktatási szünet

2018. február 5- május 12-ig (14 hét a tavaszi szünettel együtt)
2018. március 29-április 3. (a közoktatási szünettel megegyezik)

Kaposvári Egyetemi Napok

Felvételi alkalmassági és gyakorlati vizsgák

Diploma és szakdolgozat leadási határidő, valamint ZV
bejelentkezési határidő
Vizsgaidőszak nem záróvizsgázó hallgatóknak
Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatóknak
Záróvizsga időszak
Ballagás
Oklevélátadó ünnepség, Tanévzáró
Doktori felvételi

Művészeti Kar

2018. április-május
Április közepétől június végéig
(július
8-ig kell rögzíteni), augusztusban az
pótfelvételi eljárás során újabb
alkalmassági vizsgák várhatóak
(augusztus 8-19-ig)

Április közepétől június végéig
(július 8-ig kell rögzíteni),
augusztusban az pótfelvételi eljárás
során újabb alkalmassági vizsgák
várhatóak (augusztus 8-19-ig)

Április közepétől június végéig
Április közepétől június végéig
(július 8-ig
(július 8-ig kell rögzíteni),
kell rögzíteni), augusztusban az pótfelvételi
eljárás során újabb alkalmassági vizsgák
augusztusban az pótfelvételi eljárás
várhatóak (augusztus 8-19-ig)
során újabb alkalmassági vizsgák
várhatóak (augusztus 8-19-ig)

2018. május 4. (péntek)

2018. június 11-15-ig
Az oklevélátadó ünnepi tanácsülés
előtt

2018. május 14 - június 22-ig (6 hét)
2018. május 2 - június 1-jéig (5 hét)
2018. június 6-15-ig

Az oklevélátadó ünnepi tanácsülés
előtt

2018. május

2018. június 11-15-ig
nincs

2018. június 29. (péntek)
Várhatóan június utolsó, vagy július első napjaiban

-

-

