
HATÁRIDŐK 

BA 
 

I. évfolyam 
 

- 2012. márc. 21. (szerda) 16 óra, Aud. Max.: tájékoztató és fórum a BA képzés keretein 
belül felvehető 50 kredites képzési lehetőségekről (szakirány, specializáció, minor)   
(http://btk.unideb.hu/hirek/BA%20tajekoztato%20felhivas_2012.pdf) 
 
- 2012. márc. 22. (csütörtök) 10-12, XI. terem, Imre Mihály professzor úr órája végén: 
szakos tájékoztató a magyar szakos hallgatók számára felvehető 50 kredites képzési 
lehetőségekről (specializációk, minor) 
 
- 2012. április 16. (hétfő) 12 óra: jelentkezési határidő az 50 kredites képzésekre. Részletes 
tájékoztatást a tudnivalókról március 21. után találnak a kari honlapon (http://btk.unideb.hu/) 
az Aktuális információk menüpont alatt. 
 

 
II. évfolyam 

 
- 2012. március 30. (péntek) 12 óra: záródolgozati témaválasztás határideje irodalomból és 
nyelvészetből 
II. éves hallgatóinknak ebben a félévben záródolgozati témát kell választaniuk. Előzetes 
elképzeléseikkel keressék meg a választott oktatót, aki a félév második felében három 
konzultáció keretében tájékoztatja Önöket az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, 
amit aláírásával igazol majd. A három konzultáció teljesítése előfeltétele annak, hogy 
szeptemberben felvehessék a BTMI401BA záródolgozati konzultációt. 
Aki a témáját magyar nyelvészetből választja, a tanszéken (Főépület III. em. 337.) kirakott 
listára feliratkozni szíveskedjék! 
Jelentkezési lap letölthető: 
http://www.irodalom.arts.unideb.hu/hallgatok/altalanos/urlapok.php  
A jelentkezési lapot Szűcs Imre oktatásszervezőnek adják le! 
 
 

III. évfolyam  
 
- 2012. március 30. (péntek) 12 óra: végzős hallgatók nyilatkozatának leadása a Tanulmányi 
Osztályon: 
http://btk.unideb.hu/hirek/UtolsoEvesHallgatok_absz2.pdf  
 
- 2012. április 16. (hétfő) 12 óra: záróvizsgára jelentkezés határideje, irodalomból és 
nyelvészetből egyaránt. Jelentkezési lap letölthető a honlapokról, vagy kérhető Szűcs Imre 
oktatásszervezőtől.  
 
- 2012. április 16. (hétfő) 12 óra: záródolgozatok leadásának határideje, irodalomból és 
nyelvészetből egyaránt. 
 
További információkat találnak az intézeti és a kari honlapokon: 
http://mnytud.arts.klte.hu/index2.php 
http://www.irodalom.arts.unideb.hu/index.php 
http://btk.unideb.hu/ 



HATÁRIDŐK 
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I. évfolyam 
 
 
- 2012. április 16. (hétfő) 12 óra: jelentkezési határidő a szakirányra 
(Irodalomtudomány, Nyelvtudomány), amelyen II. évben a tanulmányaikat 
folytatni kívánják. 
Jelentkezési lap letölthető: 
http://www.irodalom.arts.unideb.hu/hallgatok/altalanos/urlapok.php  
A jelentkezési lapot Szűcs Imre oktatásszervezőnek adják le! 
 

 
II. évfolyam 

 
- 2012. március 30. (péntek) 12 óra: végzős hallgatók nyilatkozatának leadása a 
Tanulmányi Osztályon: 
http://btk.unideb.hu/hirek/UtolsoEvesHallgatok_absz2.pdf 
 
- 2012. április 16. (hétfő) 12 óra: záródolgozatok leadásának határideje, 
irodalomból és nyelvészetből egyaránt 
A tudnivalókat l.: 
http://www.irodalom.arts.unideb.hu/hallgatok/ma/szakdolgozat.php  
 
- 2012. április 16. (hétfő) 12 óra: jelentkezés záróvizsgára, irodalomból és 
nyelvészetből egyaránt. Jelentkezési lap letölthető a honlapokról, vagy kérhető 
Szűcs Imre oktatásszervezőtől.  
 
 
További információkat találnak az intézeti és a kari honlapokon: 
http://mnytud.arts.klte.hu/index2.php 
http://www.irodalom.arts.unideb.hu/index.php 
http://btk.unideb.hu/ 
 

 
 


