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Felvételi követelmények a Selye János Egyetem 
Gazdaságtudományi és Informatikai Karának 2. szintű tanulmányi 

programjaira a 2022/2023-as akadémiai évre 
 
A 131/2002 sz. a felsőoktatásról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló, 
többször módosított törvény 56. és 57. § alapján (a továbbiakban csak „törvény“) a Selye János 
Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara (a továbbiakban csak „SJE GIK”) a 
2022/2023-as akadémiai évre vonatkozóan a 2. szintű (magiszter) tanulmányi programjaira az 
alábbi felvételi követelményeket határozta meg: 
 
Felvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 2022. június 30. (nappali és levelező 
tagozat) 

 
Az SJE GIK 2. szintű (magiszteri) tanulmányi programjai a 2022/2023-as akadémiai 

évben 
 

Tanulmányi program 
Tanulmányi 

szak 
A képzés 
formája 

A tanulmány 
standard 
hossza 

A felvételt nyert 
hallgatók tervezett 

létszáma 

Alkalmazott informatika 18. Informatika nappali 2 év 30 

Közgazdaságtan és 
vállalati menedzsment 

8. Ökonómia és 
menedzsment 

nappali 2 év 100 

Közgazdaságtan és 
vállalati menedzsment 

8. Ökonómia és 
menedzsment 

levelező 3 év 50 

 
Ha a hallgató a levelező tagozatra nyer felvételt, a törvény 92. § értelmében tandíjat kell fizetnie 
tanulmányainak minden egyes megkezdett évében, melynek összegét a hatályos rektori 
rendelet szabályozza. 
 
A 2. szintű tanulmányi programokra történő felvétel alapfeltételei 
A felvétel alapfeltétele a törvény 56. cikk (2) bekezdése alapján az 1. vagy 2. szintű végzettség, 
miközben az előző felsőfokú tanulmányok alatt megszerzett kreditek száma, mely során a 
jelentkező felsőfokú végzettséget szerzett, valamint a 2. szintű tanulmányi program, melyre a 
jelentkező jelentkezik, sikeres befejezéséhez szükséges kreditek száma legalább 300 kredit. 
Az Alkalmazott informatika tanulmányi programra való felvétel feltétele, hogy a jelentkező 1. 
szintű (bakalár) egyetemi végzettséggel rendelkezzen a 18. Informatika szakon. A tervezett 
hallgatói létszámot meghaladó jelentkezés esetén a sorrend meghatározásához a jelölt 
súlyozott tanulmányi átlagát vesszük figyelembe az 1. szintű tanulmányainak teljes időszakára 
vonatkozóan a 18. Informatika tanulmányi szakon. 
A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi programra való felvétel feltétele, hogy 
a jelentkező 1. szintű (bakalár) egyetemi végzettséggel rendelkezzen a 8. Ökonómia és 
menedzsment szakon. 
 
A 2. szintű tanulmányi programokra történő felvétel további feltételei 
A felvétel feltétele a jelentkező által aláírt felvételi jelentkezési lap eljuttatása a Kar címére az 
összes szükséges melléklettel együtt legkésőbb a jelentkezési határidő lejártát követő 6 
munkanapon belül, azaz legkésőbb 2022.07.11-ig. Szükséges mellékletek: 
- szakmai önéletrajz, 
- az 1. szintű (bakalár) végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata (csak más 
felsőoktatási intézmény abszolvensei esetén): egyetemi oklevél, államvizsga bizonyítvány, a 
diploma mellékletei. 
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A 2. szintű (magiszter) tanulmányi programokra való felvétel feltétele az oktatási nyelv (a 
magyar vagy a szlovák nyelv) ismerete. 
A jelentkezők felvétele céljából felállított sorrend összeállítása a jelentkező előző felsőfokú 
tanulmányai során elért tanulmányi eredményeinek súlyozott átlaga alapján történik az SJE 
Tanulmányi Szabályzata alapján. 
A hallgatók felvételéről az SJE GIK dékánja dönt. Az értesítést - felvételt nyert/nem nyert 
felvételt - a jelentkező számára postai úton, saját kézbe történő átvétellel továbbítjuk. Abban az 
esetben, ha a tanulmányi program iránt alacsony számú érdeklődés mutatkozik, a Karnak 
jogában áll (dékáni határozatban) a tanulmányi programot nem elindítani és lehetőség szerint a 
jelentkezőknek tanulmányai végzésére felkínálni egy másik, induló tanulmányi programot 
(csak a Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi programra jelentkezők esetén).  
 
Külföldi diákok felvételének követelményei 
A külföldi diákok részére ugyanazok a felvételi követelmények, mint a szlovákiai diákok 
részére. A külföldön végzett 1. szintű (bakalár) tanulmányokat igazoló dokumentumokat 
honosítani szükséges. A tanulmányok honosításával a 422/20015 sz. az iskolai végzettséget 
igazoló okmányok és a szakmai képesítések elismeréséről és néhány törvény módosításáról 
és kiegészítéséről szóló, többször módosított törvény 33-35. § és 39. § foglalkozik. A 
honosítással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatóak a http://ujs.sk/hu/honositas.html 
weboldalon. 
 
A jelentkezés módja 
A jelentkező akár több tanulmányi programra is benyújthatja jelentkezését, azonban mindegyik 
tanulmányi program esetén külön jelentkezési lapot szükséges beküldeni, illetve minden egyes 
beküldött jelentkezési laphoz szükséges befizetni a jelentkezési díjat. 
A jelentkező benyújthatja jelentkezését: 
- elektronikus formában (az elektronikus jelentkezés az Akadémiai Információs Rendszer (AIS) 
által történik, amely elérhető a https://e-prihlaska.ujs.sk oldalon. A jelentkező köteles az 
elektronikusan benyújtott jelentkezését kigenerálni, kinyomtatni, aláírni és a szükséges 
mellékletekkel együtt eljuttatni a Kar címére), 
- papír alapon (a papír alapú jelentkezés a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, 
Kutatási és Sportminisztériuma által meghatározott formanyomtatvány által történik, amely a 
következő címen érhető el:  
https://www.minedu.sk/17163-sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-magisterske-inziniersk
e-druhy-stupen/ ). 
A felvételi jelentkezési lap kitöltéséhez részletes információk megtalálhatók a 
http://ujs.sk/hu/jelentkezesrol.html weboldalon. Az SJE GIK az elektronikus formában 
beküldött jelentkezést preferálja. 
 
A 2. szintű tanulmányi programok felvételi követelményei az SJE Gazdaságtudományi és 
Informatikai Karán a 2022/2023-as akadémiai évre vonatkozóan összhangban vannak az 
érvényben levő jogi előírásokkal, az egyetem belső előírásaival és az SJE GIK Akadémiai 
Szenátusa által jóvá lettek hagyva a 13/04/2022-1 sz. határozatában, mely 2022.04.13-i 
hatállyal lépett érvénybe. 
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