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A 2022–2023-as 
EGYETEMI TANÉV SZERKEZETE 

 
– magyar és német tagozat – 

Jóváhagyva az Igazgatótanács 2023. november 1-jén elfogadott 14.110-es számú Határozata, 
valamint a BBTE Szenátusának 2023. november 15-i ülésén elfogadott 157-es számú Határozata 

alapján 
 

I. FÉLÉV 
 

2022.09.23. – 
2022.09.30. 

az egyetemi tanév előkészítése 

2022.10.03. – 
2022.12.23. oktatási időszak  12 hét (szabadnapok: 2023.11.30., szerda – Szent András, 

és 2023.12.01., csütörtök – a Nagy Egyesülés napja) 
2022.12.26. – 
2023.01.08. 

vakáció 2 hét 

2023.01.09. – 
2023.01.20. oktatási időszak 2 hét 

2023.01.23. – 
2023.02.12. 

vizsgaidőszak  
3 hét (szabadnap: 2023.01.24., kedd, a román 
fejedelemségek egyesülése) 

2023.02.13. – 
2023.02.19. vakáció 1 hét 

2023.02.20. – 
2023.02.26. 

pótvizsgaidőszak* 1 hét 

 
II. FÉLÉV 

 
2023.02.27. – 
2023.04.07. oktatási időszak 6 hét (szabadnap: 2023.04.07., Nagypéntek) 

2023.04.10. – 
2023.04.16. 

húsvéti vakáció 1 hét 

2023.04.17. – 
2023.06.09. oktatási időszak 

8 hét (szabadnapok: 2023.05.01., hétfő, a munka ünnepe; 
2023.05.29., hétfő, pünkösd másodnapja; 2023.06.01., 
csütörtök, gyermeknap) 

2023.06.12. – 
2023.07.02. 

vizsgaidőszak 3 hét 

2023.07.03. – 
2023.07.09. vakáció 1 hét 

2023.07.10. – 
2023.07.16. 

pótvizsgaidőszak * 1 hét 

2023.07.17. – 
2023.07.28. 

szakgyakorlati 
időszak** akinek szükséges (2 hét) 
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2023.07.31. – 
2023.10.01. 

vakáció 9 hét 

 
II. FÉLÉV – Végzős évfolyamok 

 
2023.02.27. – 
2023.04.07. oktatási időszak 6 hét (szabadnap: 2023.04.14., Nagypéntek) 

2023.04.10. – 
2023.04.16. húsvéti vakáció 1 hét 

2023.04.17. – 
2023.05.26. oktatási időszak 

6 hét (szabadnap: 2023.05.01., hétfő, a munka 
ünnepe) 

2023.05.29. – 
2023.06.11. 

vizsgaidőszak 
2 hét (szabadnapok: 2023.05.29., hétfő, pünkösd 
másodnapja; 2023.06.01., csütörtök, 
gyermeknap) 

2023.06.12. – 
2023.06.18. 

pótvizsgaidőszak 1 hét 

2023.06.19. – 
2023.07.02. 

felkészülés a 
záróvizsgára/ 
magiszteri vizsgára 

2 hét 

2023.07.03. – 
2023.07.09. 

záróvizsga/ 
magiszteri vizsga 1 hét 

 
* A pótvizsga-időszakot vagy februárban/júliusban vagy szeptember legelső hetében lehet 
szervezni. 
 
**Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 2008. május 9-én kiadott 3.955-ös számú, az 
Alapképzés és a magiszteri képzés keretében végzett szakmai gyakorlatok megszervezéséről és lebonyolításáról 
szóló Rendelete (Hivatalos Közlöny: 440/12.06.2008) értelmében (4. cikk, 2. bekezdés), a szakmai 
gyakorlat elvégzésére az egyetemi tanév során, valamint az évközi vakációk idején is sor kerülhet. 
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