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Felvételi követelmények a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és 
Informatikai Karának 3. 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 3. szintű (doktoranduszi) tanulmányi 
programjaira az alábbi felvételi követelményeket határozta meg: 
 
Felvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 2022. június 15. (nappali és levelező 
tagozat) 
 

Az SJE GIK doktoranduszi 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 

Közgazdaságtan és vállalati 
menedzsment 

8. Ökonómia és 
menedzsment 

nappali 3 év 2
1
 

Közgazdaságtan és vállalati 
menedzsment 

8. Ökonómia és 
menedzsment 

levelező 4 év 5 

Matematika és informatika 
oktatásának elmélete 

22. Matematika és 
18. Informatika 

nappali 4 év 4 

 
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 doktoranduszi tanulmányi programokra történő felvétel alapfeltétele 
A doktoranduszi tanulmányokra történő felvétel alapfeltétele a 2. szintű (magiszteri) 
tanulmányi program sikeres elvégzése a törvény 56. § (3) bekezdése alapján. 
 
A doktoranduszi tanulmányi programokra történő felvétel további feltételei 
A felvétel feltétele a felvételi vizsga sikeres abszolválása. 
A felvételi vizsgára való besorolás 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 2022.06.23-ig. Szükséges 
mellékletek: 
- szakmai önéletrajz, 
- a 2. szintű (magiszteri) végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata (csak más felsőok-
tatási intézmény abszolvensei esetén): egyetemi oklevél, államvizsga bizonyítvány, a diploma 
mellékletei, 

                                                           

1  Amennyiben az egyetem további anyagi forrásokat is képes biztosítani a doktoranduszi ösztöndíjak 

folyósítására, akkor az erre fordítható anyagi erőforrások függvényében a doktoranduszi tanulmányi program 

nappali tagozatára felvett hallgatói létszám meghaladhatja a tervezettet. Az utólagosan felvett hallgatók esetében 

a döntő kritérium a jelentkező felvételi vizsgán elért sorrendje, az annak jegyzőkönyvében rögzített elért 

pontszám.  
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- a disszertáció kutatási terve (3 példányban),  
- a választott disszertációs témához kötődő publikációk jegyzéke (amennyiben a jelentkező 
rendelkezik publikációs kimenetekkel). 
A jelentkezésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) személyes adatokat a törvény 73. § (2) bekezdése alapján,  
b) választott tanulmányi programot, 
c) a disszertáció témáját,  
d) a doktoranduszi tanulmányok tagozatát. 

 
Külföldi diákok felvételének követelményei  
A külföldi diákok részére ugyanazok a felvételi követelmények, mint a szlovákiai diákok 
részére. A külföldön végzett 2. szintű (magiszter) 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/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-doktorandske-treti-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. 
 
Felvételi vizsga 
A felvételi vizsga tartalmát képezi a jelentkező ismeretének felmérése a választott tanulmányi 
program tudományterületén belül és a disszertáció kutatási tervének bemutatása. A 
jelentkezőnek javasolt disszertáció kutatási tervének előzetes egyeztetése a disszertációs 
témát kiíró oktatóval. 
A felvételi vizsga felvételi vizsgabizottság (a továbbiakban a „bizottság”) előtt történik, mely 
tagjait a kar dékánja nevezett ki. A felvételi sorrend meghatározásakor a bizottság figyelembe 
veszi a jelentkezők eredményeit és felkészültségét, kutatási tervük igényességét, publikációs 
jegyzéket, a jelentkezők eddigi tudományos tevékenységét (pl. a tudományos diákköri 
konferenciákon elért eredményeket). 
A bizottság elnöke terjeszti a kar dékán elé a jelentkezők felvételi sorrendjét, mely a felvételi 
vizsgán elért helyezésük alapján van meghatározva. A jelentkezők felvételéről a kar dékánja 
dönt a bizottság által beterjesztett felvételi sorrend alapján. A felvételi döntés megnevezi a 
témavezetőt is. A felvételi eredményről a jelentkezőt postai úton értesítik. Amennyiben a 
jelentkező nappali tagozatra helyszűke miatt nem nyer felvételt, a Kar felajánlhatja a 
tanulmányokat a levelező tagozaton történő megkezdését (csak a Közgazdaságtan és 
vállalati menedzsment tanulmányi programra jelentkezők esetén). 
 
A felvételi vizsga időpontja: 

- Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program esetén: 2022. július 
04. 
- Matematika és informatika oktatásának elmélete tanulmányi program esetén: 2022. 
július 14. 
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http://ujs.sk/hu/jelentkezesrol.html
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A 3. 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 13/04/2022-2 sz. határozatában, mely 2022.04.13-i 
hatállyal lépett érvénybe. 
 
 
 ....................................................... ....................................................... 
 Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD. Ing. Šeben Zoltán, PhD. 
 az SJE GIK dékánja az SJE GIK Akadémiai Szenátusának elnöke 


