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2/2022-es számú Dékáni Rendelkezés 
 

a tanulmányok módszeréről és a vizsgák lebonyolításának módjáról 
a 2021/2022-es akadémiai év nyári szemeszterében  

a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán  
(a magyar nyelvű változat tájékoztató jelleggel készült – jogvita esetén a szlovák nyelvű változat a mérvadó)   

 
A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kar dékánja (a továbbiakban 

csak „dékán“ és „kar“ vagy „SJE GIK“) az SJE GIK Alapszabályzatának 26. cikk (4) 

bekezdése szerint, valamint a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban 2022.02.07-én elfogadott 

3/2022-es számú Rektori Rendelkezés alapján és követve az illetékes hatóságok által hozott 

aktuális járványügyi intézkedéseket az alábbi rendelkezést adja ki: 

1. Cikk 
A rendelkezés hatálya  

 
Ezen rendelkezés az SJE GIK nappali és levelező tagozatos hallgatóira és oktatóira 
vonatkozik. 
 

2. Cikk 
Tanulmányok módszere és a vizsgáztatás módja 

az alap- és mesterképzés  
nappali tagozatos hallgatói számára 

 
1. Az alap- és mesterképzés nappali tagozatos hallgatói számára az oktatás (előadások és 

szemináriumok) módja 2022. április 1-től jelenléti formában valósul meg, vagyis 
a hallgató és az oktató személyes jelenlétével. 

2. Az alap- és mesterképzés nappali tagozatos hallgatói számára a vizsgák lebonyolításá-
nak módja 

 - szemeszteri vizsgák jelenléti formában, 
 - államvizsgák jelenléti formában valósulnak meg. 

 
 

3. Cikk 
Tanulmányok módszere és a vizsgáztatás módja 

az alap- és mesterképzés  
levelező tagozatos hallgatói számára 

 
1. Az alap- és mesterképzés levelező tagozatos hallgatói számára az oktatás (előadások 

és szemináriumok) módja továbbra is távolléti (online) formában valósul meg, vagyis 
a hallgató és az oktató személyes jelenléte nélkül. 

2. Az alap- és mesterképzés levelező tagozatos hallgatói számára a vizsgák lebonyo-
lításának módja 

 - szemeszteri vizsgák jelenléti formában, 
 - államvizsgák jelenléti formában valósulnak meg. 
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4. Cikk 
Tanulmányok módszere és a vizsgáztatás módja 

a doktoranduszhallgatók számára 
 

1. A doktoranduszhallgatók számára az oktatás (előadások és szemináriumok) módja 
továbbra is jelenléti formában valósul meg, vagyis a hallgató és az oktató személyes 
jelenlétével. 

2. A doktoranduszhallgatók számára 
- a disszertációs vizsgák jelenléti formában, 
- a disszertációs munkák megvédése jelenléti formában valósul meg. 

 
 

5. Cikk 
Záró rendelkezések 

 
1. A világjárvány terjedésének megakadályozása érdekében továbbra is szükséges az 

érvényes járványügyi óvintézkedések betartása. Óvjuk egészségünket és vigyázzunk 
egymásra! 

2. Ezen rendelkezést az SJE GIK Dékáni Kollégiuma a 2022. március 29-ei ülésén      
megtárgyalta és jóváhagyta. 

3. A 2022.02.22-én elfogadott 1/2022-es számú Dékáni Rendelkezés hatályát veszti.  
4. Ezen rendelkezés az SJE GIK dékánja általi aláírás napjától érvényes és 2022.   

április 1-én lép hatályba. 
 
 
Komárom, 2022.03.30. 
 
 
 
 

    Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD. 
    az SJE GIK dékánja 


