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Felvételi követelmények 
a SJE GTK bakalár szintű tanulmányi programjaira jelentkező hallgatók részére 

a 2018/2019-e akadémiai évre 
 
 

A 131/2002-es főiskolai törvény 57 § 1. bekezdése alapján (továbbiakban mint „törvény“)  a 
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara a 2018/2019-es akadémiai évre vonatkozóan 
az alábbi felvételi követelményeket határozta meg: 

 

Felvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 2018. március 31. (nappali és levelező 
tagozat) 
 
A 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 bakalár szintű tanulmányi programok a 2018/2019-es akadémiai évben 
 

 Tanulmányi program Tanulmányi szak 
A képzés 
formája 

A tanulmány 
standard 
hossza 

A felvételt 
nyert 

hallgatók 
tervezett 
létszáma 

Alkalmazott 
informatika 

9.2.9 Alkalmazott 
informatika 

nappali 3 év 140 

Vállalati gazdaságtan 
és menedzsment 

3.3.16 
Közgazdaságtan és 

vállalati menedzsment 
nappali 3 év 200 

Vállalati gazdaságtan 
és menedzsment 

3.3.16 
Közgazdaságtan és 

vállalati menedzsment 
levelező 4 év 80 

Közös tanulmányi 
program „Üzlet és 

marketing“ * 

3.3.16 
Közgazdaságtan és 

vállalati menedzsment 
nappali 3,5 év 50 

Közös tanulmányi 
program 

„Vidékfejlesztés“ * 

3.3.20 Ágazati 
közgazdaságtan és 

irányítás 
nappali 3,5 év 50 

 
 

Alap- és további feltételei a bakalár szintű tanulmányi programra történő felvételnek 
 

A bakalár szintű tanulmányra történő felvétel alap követelménye, hogy a jelentkező teljes 
középiskolai végzettséggel, vagy teljes szakközépiskolai végzettséggel rendelkezzen. 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

*A közös tanulmányi programok sikeres akkreditációját követően Szlovákiában és külföldön - a partnerintézmény 

székhelyén. A jelentkezőnek teljesíteni szükséges a partnerintézmény által meghatározott felvételi 

követelményeket. 

http://e-prihlaska.ujs.sk/
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További feltétele a bakalár szintű tanulmányi programokra történő felvételnek a jelentkező 
aláirásával ellátott felvételi jelentkezési lap eljuttatása a Kar kontakt személyének címezve az 
összes szükséges melléklettel együtt (strukturált életrajz, az érettségi bizonyítvány közjegyző 
által hitelesített fénymásolata). 
 
Az alkalmazott informatika bakalár szintű tanulmányi programba történő felvételkor 
elsőbbséget élveznek azok a jelentkezők, akik matematika és informatika tantárgyakból 
érettségiztek.  
 
A felvélt nyert hallgatók sorrendjének megállapítása az érettségi bizonyítvány átlaga alapján 
történik.  
 
A hallgatók felvételéről a SJE GTK dékánja dönt. Az értesítést - felvételt nyert/nem nyert 
felvételt - a jelentkező számára postai úton, saját kezébe történő átvétellel továbbítjuk. 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.  
 
 
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 a bakalár szintű tanulmányi programokra a SJE 
Gazdaságtudományi karán a 2018/2019-es akadémiai évre vonatkozóan összhangban 
vannak az érvényben lévő jogi előírásokkal, az  egyetem belső előírásaival és a SJE 
Akadémiai szenátusa által jóvá lettek hagyva a 07/09/2017-1 számú határozatában, mely 
2017. szept. 07-i hatállyal lépett érvénybe.   
 
 
 
 
 
..................................................                                   ....................................................................... 
      RNDr. Peter Csiba, PhD.                                                          Ing. Zoltán Šeben, PhD.  
         a SJE GTK dékánja                                             a SJE GTK Akadémiai szenátusának elnöke 

http://ujs.sk/hu/honositas.html
http://ujs.sk/hu/jelentkezesrol.html

