A rigorózus eljárás alapelvei
A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán
(a magyar változat tájékoztató jelleggel készült; (jog)viták esetén az eredeti, szlovák nyelvű változat
szövege a mérvadó)

1. cikkely
Bevezető rendelkezések
1. A rigorózus vizsga és a rigorózus dolgozat megvédése a Selye János Egyetem
Gazdaságtudományi Karán (a továbbiakban csak mint „SJE” és „GTK“) a 131/2002es számú, hatályos felsőoktatási törvény (a továbbiakban mint „törvény“) 53. §-a 9. és
10. bekezdése, 63. §-a és a 109. §-a 4. bekezdésével, valamint a SJE „A rigorózus
eljárás alapelvei a Selye János Egyetemen“ elnevezésű belső szabályozásával (a
továbbiakban „SJE alapelvei“) összhangban történik.
2. A törvény 53. § 9. bekezdésével összhangban a SJE GTK azoknak a tanulmányi
szakok keretében jogosult rigorózus eljárás lefolytatására, amelyekben a Szlovák
Köztársaság Oktatási Minisztériuma számára mesterszintű tanulmányi program
megvalósítását engedélyezte.
3. A rigorózus eljárásért az alapvető felelősséget a kar dékánja viseli. A rigorózus eljárás
koncepciójának kidolgozása és az eljárás lefolytatása a kar oktatási tevékenységének
és a szociális gondoskodásának dékánhelyettesének hatáskörébe, felelőségébe tartozik.
Az eljárás szervezését és a dokumentáció előkészítését a dékánhelyettes részlege
biztosítja.
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A rigorózus eljárás megkezdése
A lehetséges témavezetők és az általuk kiírt rigorózus témák jegyzékét a SJE GTK a
kar honlapján és a SJE Akadémiai Információs Rendszerén (a továbbiakban mint
„AIS“) keresztül teszi közzé.
A rigorózus témájára a jelentkező az AIS-en keresztül adja be jelentkezését.
A rigorózus vizsga témavezetője csak professzor, docens vagy PhD., CSc. ill. DrSc.
titulussal rendelkező adjunktus lehet.
A jelentkezőnek a kérvény benyújtása előtt kötelező konzultálnia a témavezetővel, és
behatárolni a munka tematikus kereteit. A témavezető a SJE GTK-n legfeljebb 4
rigorózus munkát vezethet egyidejűleg. A rigorózus munka témavezetőjének a
jelentkező (az AIS rendszerben történő) elfogadását követően tájékoztatni köteles erről
a SJE GTK dékáni hivatalát. A jelentkező saját témát is javasolhat, amelyet a
témavezető a téma elfogadása után vezeti be az AIS rendszerbe.
A rigorózus munkák témakiírását a SJE GTK dékánja hagyja jóvá.
A SJE GTK nem határoz meg a rigorózus eljárásra való jelentkezésnek pontos
határidőket, a jelentkező az év folyamán bármikor beadhatja a jelentkezését az ezen
cikkely 4. bekezdése értelmében lezajlott konzultációt követően.

7. A rigorózus eljárásra szóló jelentkezőlapon a jelentkező a személyes adatain kívül a
következő adatokat tünteti fel:
a. tanulmányi szak, amelyen diplomát szerzett,
b. tanulmányi szak, amelyen belül rigorózus vizsgát szeretne tenni,
c. rigorózus munka tematikus kerete,
d. a témavezető teljes neve és a rigorózus munka témája.
8. A jelentkezési dokumentáció részét képezi még:
a. a mesterszintű diploma hitelesített másolata,
b. a mesterszintű tanulmányok záróvizsga-bizonyítványának hitelesített másolata,
c. amennyiben a jelentkező nem rendelkezik „magister“ akadémia címmel, a
végzettségének egyenrangúságának elismertetéséről szóló határozat hitelesített
másolata,
d. a jelentkező publikációinak jegyzéke,
e. szakmai önéletrajz,
f. egy, legalább PhD. titulussal rendelkező egyetemi oktató ajánlása.
9. A rigorózus folyamat megkezdésének feltétele a rigorózus eljárás díjának befizetése.
10. A jelentkezési ív és annak összes mellékletének kézbesítése és azok leellenőrzése után
a SJE GTK dékánja kiadja a rigorózus eljárás megkezdéséről szóló határozatot.
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A rigorózus vizsga és a rigorózus munka megvédése
A felvételt nyert jelentkező (a továbbiakban „jelölt“) a SJE hatályos, a záródolgozatok
szerkesztésére, regisztrációjára, nyilvánosságra hozatalára és archiválására vonatkozó
rektori irányelve alapján (a továbbiakban „irányelv“) készíti el a rigorózus munkáját.
Az irányelv a SJE weboldalán van közzétéve.
A jelölt a rigorózus munkát a rigorózus vizsgára és dolgozat védésére vonatkozó
kérvénnyel együtt adja le olyan időpontban, hogy a rigorózus vizsgára és a védésre
legfeljebb 24 hónappal a rigorózus folyamat megkezdése után sorra kerülhessen.
A rigorózus dolgozat leadása az irányelv 7. cikkelye, míg annak értékelése és
megvédése az irányelv 8. cikkelye és a SJE alapelveinek 5. cikkelye alapján történik.
A rigorózus dolgozat pozitív elbírálása után a jelöltet tájékoztatják a rigorózus vizsga
és védés időpontjáról.
A rigorózus vizsgára és a védésre általában az államvizsgák időpontjában kerül sor
(május, június vagy augusztus folyamán). A rigorózus vizsga és védés elnökét és
tagjait a SJE GTK dékánja nevezi ki az erre jogosult személyek köréből. A rigorózus
vizsgabizottság elnöke általában az adott tanulmányi program második szintjének
szakfelelőse. Amennyiben a rigorózus vizsgára bejelentkezett jelöltek magas száma
ezt indokolja, a dékán megjelölhet más vizsgaidőpontot is, és összehívhatja erre az
időpontra a vizsgabizottságot.
A jelölt a rigorózus vizsga témaköreiből tesz vizsgát, amelyek az adott akadémiai évre
a SJE GTK weboldalán vannak közzétéve. A jelöltre az adott akadémiai év rigorózus
vizsgatémakörei vonatkoznak.
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Átmeneti és záró rendelkezések
Azon jelöltek, akik a rigorózus eljárásukat ezen alapelvek jóváhagyása előtt kezdték
meg, a korábban hatályos előírások szerint fejezik be azt.
Vitás, és az előírások által nem leírt esetekben a SJE GTK dékánja jogosult a helyzetet
értelmezni és az ügyben döntést hozni.
A jelen alapelvek jóváhagyása napjával érvényét veszti az összes korábbi a SJE GTKn a rigorózus folyamatra vonatkozó előírás.
A SJE GTK rigorózusi folyamatra vonatkozó alapelveit a SJE GTK Tudományos
Tanácsa 2017.11.27-én hagyta jóvá.
A SJE GTK rigorózus folyamatra vonatkozó alapelvei a SJE GTK Tudományos
Tanácsa általi jóváhagyás után lépnek érvénybe és hatályba.

RNDr. Csiba Péter, PhD.
a SJE GTK dékánja

