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Felvételi követelmények az SJE GTK alapszintű tanulmányi programjaira 
jelentkező hallgatók részére a 2020/2021-es akadémiai évre 

 
A Törvénytár 131/2002 számú a felsőoktatásról és néhány törvény módosításáról és 
kiegészítéséről, többször módosított törvény 57§ (1) bekezdése alapján (továbbiakban csak 
„törvény“)  a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara a 2020/2021-es akadémiai évre 
vonatkozóan az alábbi felvételi követelményeket határozta meg: 

 
Felvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 2020. március 31. (nappali és levelező 
tagozat) 
 
Az SJE GTK az elektronikus formában beküldött jelentkezést preferálja, amely az Akadémiai 
Információs Rendszer (AIS) által történik és az alábbi linkre kattintva érhető el:  
http://e-prihlaska.ujs.sk.  
 
 

Akkreditált alapszintű tanulmányi programok a 2020/2021-es akadémiai évben 
 

Tanulmányi program 
A képzés 
formája 

A tanulmány 
standard 
hossza 

A felvételt 
nyert 

hallgatók 
tervezett 
létszáma 

Alkalmazott informatika nappali 3 év 140 

Vállalati gazdaságtan és menedzsment nappali 3 év 200 

Vállalati gazdaságtan és menedzsment levelező 4 év 100 

Közös tanulmányi program „Kereskedelem és 
marketing“ 

nappali 3,5 év 80 

Közös tanulmányi program „Vidékfejlesztés“ nappali 3,5 év 60 

 
 

Alap- és további feltételei az alapszintű tanulmányi programra történő felvételnek 
 

Az alapszintű tanulmányra történő felvétel alapkövetelménye, hogy a jelentkező teljes 
középiskolai végzettséggel, vagy teljes szakközépiskolai végzettséggel rendelkezzen. 
 
További feltétele az alapszintű tanulmányi programokra történő felvételnek a jelentkező által 
aláírt felvételi jelentkezési lap eljuttatása a Kar címére az összes szükséges melléklettel együtt 
(strukturált életrajz, az érettségi bizonyítvány közjegyző/anyakönyvezető által hitelesített 
fénymásolata – kivéve az adott évben érettségiző személy érettségi bizonyítványát) legkésőbb 
a jelentkezési határidő lejártát követő 10 munkanapon belül. 
 
Az SJE GTK által meghirdetett Alkalmazott informatika és Vállalati gazdaságtan és 
menedzsment alapszintű tanulmányi programokra a jelentkezők felvételi vizsga nélkül nyernek 
felvételt. Amennyiben a jelentkezők összlétszáma meghaladja az SJE GTK alapszintű 
tanulmányi programjainak tervezett hallgatói létszámát, akkor a rangsorolás az alábbiak 
szerinti pontozás alapján történik: 
A felvételt nyert jelentkezők rangsorolása az érettségi vizsga (érdemjegyek átlaga), az 
idegennyelv-tudás (szlovák, angol és/vagy német nyelv) és a matematikai ismeretek 
pontszámainak összege alapján kerül meghatározásra. 

- Az érettségi vizsga átlagos pontszáma a következőképpen kerül megállapításra: 

http://e-prihlaska.ujs.sk/
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Kulcs: P – az odaítélt pontok száma, �́� - az érettségi vizsga érdemjegyeinek átlaga – az 
átlagérték kiszámításakor figyelembe veszik az érettségi vizsga tantárgyainak 
számszerű értékelését (az eredményesség skálája szerint osztályozva). 

  

Számszerű 
eredmény 

Számszerű eredmény 
megnevezése a Szlovák 

Köztársaságban 

Számszerű eredmény 
megnevezése 

Magyarországon 

1 kitűnő jeles 

2 dicséretes jó 

3 jó közepes 

4 elégséges elégséges 

5 elégtelen elégtelen 

 
- Az idegen nyelvek ismerete az alábbiak szerint van értékelve: 

 

Idegen nyelv bizonyított ismerete Hozzárendelt pontszám 

középszint (B1) 10 

emeltszint (B2) 15 

 
- Jelmagyarázat: A középszint (B1) megfelel a Szlovák Köztársaságban idegen nyelvből 

megszerzett érettségi szintű végzettségnek. Az emeltszint (B2) megfelel a Szlovák 
Köztársaságban idegen nyelvből megszerzett emeltszintű érettségi végzettségnek 
(B2). A szlovák nyelvből megszerzett érettségi szintű végzettség emeltszintű 
nyelvtudásnak lesz minősítve és 15 ponttal lesz értékelve. 
 
Az idegen nyelvek ismeretéért járó pontok odaítélése érettségi bizonyítvány, illetve a 
Szlovák Köztársaság vagy az Európai Unió más tagállamának a területén államilag 
elismert nyelvvizsga-bizonyítvány alapján történik. 

 
- A matematikai ismereteket a matematikai érettségin elért eredmény (érdemjegy) vagy 

a középiskolai tanulmányok utolsó évének utolsóelőtti félévében Matematika 
tantárgyból szerzett érdemjegy alapján értékelik (amennyiben a jelentkező a 
középiskolai tanulmányai utolsó évében abszolvált matematika tantárgyat és érettségi 
vizsgát is tett matematika tantárgyból, annyiban mindkettőért pontokat szerezhet). A 
pontokat a következőképpen osztják el: 
 

Számszerű 
eredmény 

Számszerű eredmény 
megnevezése 

a Szlovák 
Köztársaságban 

Számszerű eredmény 
megnevezése 

Magyarországon 

Hozzárendelt 
pontszám 

1 kitűnő jeles 10 

2 dicséretes jó 5 
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Az alkalmazott informatika alapszintű tanulmányi programba történő felvételkor elsőbbséget 
élveznek azok a jelentkezők, akik matematika és informatika tantárgyakból érettségiztek.  
 
A jelentkező felvételéről az SJE GTK dékánja dönt. Az értesítést - felvételt nyert/nem nyert 
felvételt - a jelentkező számára postai úton, saját kezébe történő átvétellel továbbítjuk. 
Amennyiben a jelentkezők összlétszáma meghaladja az SJE GTK alapszintű tanulmányi 
programjainak tervezett hallgatói létszámát, annyiban a felvételt nyert személyek rangsorolása 
a rendes időben teljesített érettségi vizsgákat követően történik. Abban az esetben, ha a 
tanulmányi program iránt alacsony számú érdeklődés mutatkozik, a Karnak jogában áll 
(dékáni határozatban) a tanulmányi programot el nem indítani és lehetőség szerint a 
jelentkezőknek tanulmányai végzésére felkínálni egy másik, induló tanulmányi programot. 
 
A közös tanulmányi programok esetén a felvételi eljárást, a megkötött szerződések alapján, a 
partnerintézmények biztosítják (Budapesti Corvinus Egyetem a „Kereskedelem és marketing” 
közös tanulmányi program esetén; gödöllői Szent István Egyetem a „Vidékfejlesztés” közös 
tanulmányi program esetén). Az SJE GTK-ra csak feltételesen nyernek felvételt a jelentkezők, 
miközben a felvétel feltétele a partnerintézmény által az érintett jelentkező felvételéről hozott 
döntése. 
 
Külföldi diákok felvételének követelményei  

 
A külföldi diákok részére ugyanazok a felvételi követelmények, mint a szlovákiai diákok 
részére. A külföldön végzett teljes középiskolai tanulmányokat azonban honosítani szükséges. 
A tanulmányok honosításával a 422/2015-ös törvény 33-39 § foglalkozik. A honosítással 
kapcsolatos bővebb információk találhatók a http://ujs.sk/hu/honositas.html weboldalon. 
 
 
A jelentkezés módja 
 
Az érdeklődő akár több tanulmányi programra is benyújthatja jelentkezését, azonban 
mindegyik tanulmányi programra külön-külön szükséges jelentkezési lapot beküldeni, illetve 
minden egyes  beküldött jelentkezési laphoz szükséges befizetni a jelentkezési díjat.  A 
felvételi jelentkezési lap kitöltéséhez részletes információk találhatók a 
http://ujs.sk/hu/jelentkezesrol.html weboldalon. 
 
A felvételi jelentkezés követelményei az alapszintű tanulmányi programokra az SJE 
Gazdaságtudományi Karán a 2020/2021-es akadémiai évre vonatkozóan összhangban 
vannak az érvényben lévő jogi előírásokkal, az  egyetem belső előírásaival és az SJE 
Akadémiai Szenátusa által jóvá lettek hagyva a 09/09/2019-1 számú határozatában, mely 
2019.09.09-i hatállyal lépett érvénybe.   
 
 
 
 
..................................................                             ...................................................................... 
      RNDr. Peter Csiba, PhD.                                                Ing. Zoltán Šeben, PhD.  
         az SJE GTK dékánja                                   az SJE GTK Akadémiai Szenátusának elnöke 
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