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Rektori köszöntő
Kedves leendő Hallgatónk!

A Selye János Egyetem rektoraként köszönöm, hogy érdeklődik a Selye
János Egyetem iránt. Megtisztelő számunkra, hogy végzős középiskolásként
felmerült Önben és családjában a gondolat, hogy egyetemünk hallgatója lesz.

A miénk nem csupán egy felsőoktatási intézmény. Mi a szlovákiai magyar
értelmiséget vagyunk hivatottak képezni, és ez mind az oktatókat, mind az
itt tanuló hallgatókat kötelezi.

A Selye János Egyetem létrejöttével a szlovákiai magyar közösségünk több
évtizedes álma vált valóra – megadatott az anyanyelven való tanulás lehe-
tősége itthon, a szülőföldünkön az óvodától egészen az egyetemig. Az azóta
eltelt több mint másfél évtizedben egyetemünk nyolcezernél több oklevelet
bocsátott ki az alap-, a mester- és a doktori képzésben végzett hallgatói
számára. Közgazdászok, tanárok, lelkészek, szociális gondozók palléro-

zódtak egyetemünk falai között. Ők már tudják és tapasztalták, hogy érdemes itt tanulni.

E kiadvány további oldalain arról is tájékozódhat, hogy miért jó Komárom városában egyetemistának lenni.
Használati útmutatót kap a felvételi eljáráshoz, mit, mikor és meddig kell elintézni ahhoz, hogy egyetemünk
hallgatója lehessen.

Az elmúlt hónapok során nagyot változott a világ, a koronavírus hatása társadalmunk valamennyi szegletét érinti.
Ezért kiemelt büszkeséggel tölt el, hogy ennek ellenére Ön és családja fontosnak tartja a Selye János Egyetemet.
Megtapasztalhatja, hogy egy folyamatosan megújuló felsőoktatási intézmény vagyunk, amely kiváló eredményeket
ér el az oktatás és a kutatás-fejlesztés területén, gazdag nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik és hallgatói jó
tanulmányi és sporteredményeket tudhatnak magukénak, és megbírkózik a koronavírus által okozott helyzettel is.

A távolabbról érkezők számára jó hír, hogy európai szintű kollégiumi ellátás várja hallgatóinkat. További lehetősé-
geket kínálunk a nemzetközi hallgatói életben való részvételre, magyarországi és külföldi részképzéseket ajánlunk
hallgatóink figyelmébe.

Kérem, tájékozódjon egyetemünk tanulmányi kínálata felől, hogy 2021 szeptemberében a Selye János Egyetem
tanévnyitóján üdvözölhessük egymást!

                                                                          Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD.,
                                                                          Selye János Egyetem rektora

• Informatika
• Kémia
• Biológia
• Matematika 
• Angol nyelv és irodalom
• Német nyelv és irodalom
• Szlovák nyelv és irodalom
• Magyar nyelv és irodalom
• Történelem 
• Kateketika (Hitoktatás)

Önálló szakok:
• Óvodai és elemi pedagógia 

(alapképzés, Bc.) 
• Tanítóképzés 

(mesterképzés, Mgr.)
• Pedagógia és köznevelés 

(alapképzés, Bc.)
Doktori iskolák (PhD.-képzés):

• Történelemdidaktika

Gazdaságtudományi és Informatikai Kar 
>  Keresd a 7. oldaltól!

• Alkalmazott informatika 
(alapképzés, Bc. és mesterképzés, Mgr.)

• Vállalati gazdaságtan és menedzsment (alapképzés, Bc.)
• Vidékfejlesztés (közös alapképzés, Bc.)
• Kereskedelem és marketing (közös alapképzés, Bc.)
• Közgazdaságtan és vállalati menedzsment 

(mesterképzés, Mgr. és doktoranduszi képzés, PhD.)
• Matematika és informatika oktatásának elmélete 

(doktoranduszi képzés, PhD.)

Református Teológiai Kar 
> Keresd a 12. oldalól!

•    Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás
(alapképzés, Bc. és mesterképzés, Mgr.)

•    Református teológia 
(összevont alap- és mesterképzés, 
Mgr. és doktoranduszi képzés, PhD.)

Tanárképző Kar 
> Keresd a 9. oldaltól!

Tanári szakok alap- és mesterképzésen szabad szakpárosításban:



Miért válaszd 
az egyetemi létet?

Eljön az érettségi éve, és ott állsz a
döntés előtt: vajon továbbtanuljak,
vagy vágjak neki rögtön a munká-
nak? Mégis milyen irányba induljak?

Ha a továbbtanulás mellett döntesz, tudnod kell, hogy Szlovákiában standard idő-
szakon belül államilag finanszírozott képzésben vehetsz részt. Életünk nagy
része a munkáról szól, így miért ne vághatnál bele pár évvel később, felhasznál-
ható tudással és diplomával a kezedben? Dolgozni és pénzt keresni diák éveid
alatt is tudsz, továbbá jó vizsgaeredményeidért még szép ösztöndíjakban
is részesülhetsz. Ne maradj ki az egyetemi évekből, mert egy soha vissza
nem térő élménysorozatról maradhatsz le. Kérdezz meg bárkit:

•  a gólyatábor - az első közös élmény leendő csoporttársaiddal;

•  az egyetemi bulik - a rendszeres kikapcsolódás;

•  a kollégiumi évek - melyek összetartásra 
és önállóságra nevelnek;

•  a cserediákprogramok - melyről minden résztvevő 
úgy tér haza, hogy élete egyik legnagyobb 
élményét élte át;

•  és a már felnőttkorban kötött egyetemi 
    barátságok egy életen át elkísérnek.

Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy elmond-
hasd: hiba lett volna kihagyni e tartalmas éveket!
Kapcsolódj be aktívan az egyetemi közösségbe,
vegyél részt a hallgatói önkormányzat tevé-
kenységében, képviseld az egyetemet sport,
ének vagy a tudomány terén és ne maradj le
a csoportársakkal szervezett baráti össze-
jövetelekről sem!

Mindemellett ne felejtsük el a legfontosabb szempontot! Az egyetem befejezése
után egy Bc. (és Mgr., PhD., PhDr.) diplomával és minőségi tudással leszel gazda-
gabb, mely előbbre sorol téged az állásra jelentkezők között. Így mindenképpen
azt ajánljuk, ne hagyd ki a tudás megszerzésének lehetőségét!

Garantáltan lesz miről nosztalgiáznod majd!

Légy Te is részese 
az egyetemi életnek!

A város gazdag történelmi hagyományai ezer szállal szövik át máig az
itt lakók életét és adják meg a helyi diákélet egyedi ízét. A három fővá-
ros, Pozsony, Budapest és Bécs autóval körülbelül másfél órán belül
érhető el. Ennek köszönhetően, tanárok és diákok egyaránt kihasznál-
hatják a nagyvárosok adta lehetőségeket, legyen szó kultúráról, szóra-
kozásról vagy tudományos kutatásról.

Mivel töltheted itt a szabadidődet? A városban található a Szlovákiában
működő két magyar nyelvű színház egyike, a 65 éves múltra visszate-
kintő Komáromi Jókai Színház. A filmek szerelmesei a 2016-ban felújított
észak-komáromi Tatra Moziban, a művészfilmeket vetítő Vasmacska
Filmklubban, valamint a dél-komáromi Jókai Moziban választhatnak az
új alkotások kínálatából.

A vizet kedvelők a stranddal is rendelkező észak-komáromi Termálfürdő-
ben, a dél-komáromi Brigetio Gyógyfürdőben és a WF Szabadidőpark
Strandfürdőjében is megmártózhatnak, a motorsportok szerelmesei pedig
a déli oldalon található gokartpályán tesztelhetik vezetési képességeiket.
Téli időszakban a folyó mindkét partján uszoda, északon műjégpálya biz-
tosítja a sportolási lehetőségeket. Mindezek mellett sportcsarnokok, fo-
cipályák, teniszpályák, lézeraréna és paint ball pálya, squash- és
bowling-centrum, valamint a világbajnokokat kinevelő kajak-kenu köz-
pont is szolgálja a mozogni vágyókat.

A Komáromban található erődrendszer méreteinek és jó állapotának
köszönhetően egyedülálló európai viszonylatban is, ahová évről
évre egyre több turista látogat el. Szintén népszerű célpont
az Európa Udvar, amely több nemzet építészeti stí-
lusát mutatja be, valamint egy szökőkút és egy
szoborpark is várja az oda látogatókat.

Miért érdemes
Komáromba jönni?

Mind a szlovákiai, mind a
magyar oldalon számta-
lan program kínálatát él-
vezhetik az itt élők.



Jó választás, mert:
•  a magyar nyelvű tanulmányok mellett az ügyintézést is magyar nyel-

ven bonyolíthatod;

•  nappali tagozatos hallgatóként tandíjmentesen végezheted el a kép-
zéseket standard időszakon belül;

•  nincs központilag meghatározott felvételi ponthatár, sikeresen telje-
sített érettségi vizsgával, a Református Teológiai Karon pedig a fel-
vételi vizsga teljesítésével bekerülhetsz hozzánk;

•  az érettségi tantárgyaidtól függetlenül jelentkezhetsz szakjainkra;

•  a Tanárképző Karon szabadon választhatsz a meghirdetett tanári sza-
kok közül (szabad szakpárosítás);

•  a természettudományi jellegű tanári szakok (matematika, informatika,
kémia és biológia) és az alkalmazott informatika szak hallgatójaként
külön szakösztöndíjban részesülhetsz;

• ösztöndíjat kaphatsz a tanulmányi előmeneteledért, szociális ösz-
töndíjjal támogathatunk, ha hátrányos helyzetű hallgató vagy (és ren-
delkezel szlovákiai lakcímmel);

•  mobilitási programokkal: Erasmus+, Makovecz, Ceepus és egyéb cse-
rediák programokkal járhatod a világot;

•  kollégiumi elszállásolást is megpályázhatsz és elsősként garantál-
tan kapsz is;

•  korszerű, jól berendezett és felszerelt épületeinkben tanulhatsz, ame-
lyek multimédiás tantermekkel, kémiai és biológiai laboratóriumokkal,
nanokémiai és szupramolekuláris központtal, nyelvi laboratóriumok-
kal, számítógépes szaktantermekkel és robotikai központtal, valamint
az egész campust lefedő ingyenes internethálózattal rendelkeznek.

A város legnagyobb rendezvényét Észak és Dél-Komárom kö-
zösen szervezi minden év tavaszán. A Komáromi Napok alatt
a rengeteg kulturális és sportesemény mellett a koncertek
vonzzák a legnagyobb közönséget. Az előző években fellépett
többek között a Beatrice, a Csík Zenekar, az Edda, a P. Mobil,
a Quimby és Celeste Buckingham is. Kedvelt rendezvény még
a júniusban tartott amatőr színjátszók seregszemléje, a Jókai
Napok is.

Komárom határvárosként ideális helyszínként szolgál mind-
két ország megismerésére. Városunkban a tömegközlekedést
és a taxi-szolgáltatásokat is nagyon jutányos áron használ-
hatod ki. És ha már utazásról van szó: a Szlovákiában tanuló
diákok előnye, hogy az ISIC diákigazolvánnyal rendelkezők
26 éves koruk alatt országszerte ingyen vehetik igénybe a
vasúti közlekedést. Csak az idődet kell rászánnod és felfe-
dezheted Szlovákia bármely régióját! Kapcsolódj ki hallgató-
társaiddal és vegyétek nyakatokba az országot!

Miért
a Selye János Egyetem?



Mgr. Benkovics Sándor /közgazdász/

„Harmadikos diákként a negyedik pénzügy vizsgára érkezve pillantottam meg egy csodás amerikai
nyarat hirdető szórólapot. A vizsga ugyanolyan ‚sikeres‘ volt, mint az előző három, így egy világ
dőlt össze bennem. Szomorúan hazamentem, pár héttel később pedig már nyakig benne voltam
az amerikai Camp Leaders programban. Később éjt nappallá téve dolgoztam azon, hogy a cég Szlo-
vákiában, később Csehországban is beindulhasson. Jelenleg Szlovákiából és Csehországból kö-
rülbelül 30 tagú csapatunkkal 8-900 diákot segítünk közelebb amerikai álmukhoz. Soha nem
tudhatjátok, hogy az életben milyen tapasztalatnak fogjátok hasznát venni, de amit már egyszer
megtanultatok, nem veszi el tőletek senki. Work hard, play hard!”

PhDr. Czibula Ádám, PhD /közgazdász/

„Munkámhoz tudatos út vezetett, megtapasztaltam, hogy nem repül csak úgy a sült galamb az
ember szájába. HÖK-elnökként szerzett tapasztalataim voltak a legmeghatározóbbak, komoly ki-
hívásokkal, szervezési feladatokkal, csapatkoordinálási, kapcsolatépítési, tárgyalási feladatokkal
szembesültem. Olyanokkal, melyek a ’nagybetűs’ életben is előfordulnak. Az egyetemen szerzett
szemléletmód arra ösztönöz, hogy nyitott szemmel járjak, ne pedig csőlátással. Hamar elröppen-
nek az egyetemista évek, éljétek hát meg minden napját! Hosszú távon szerintem erről is szólnak
ezek az évek: tapasztalatszerzés, kapcsolatépítés, majd később egymás kölcsönös segítése.”

Mgr. Derján Zoltán /közgazdász/

„A vállalkozásom elején szembesültem azzal, hogy egyszemélyben kell lennem könyvelőnek, adó-
szakértőnek. marketingesnek, tisztában kell lennem a nyelvekkel, a vállalati információs rend-
szerekkel, a logisztikai folyamatokkal. Az egyetemnek köszönhetően tudtam mire van
szükségem, már csak bele kellett tanulnom. Soha nem lesz ennyi okos ember körülöt-
tetek egy helyen, ismerkedjetek hát és ápoljatok jó kapcsolatokat!”

Mgr. Madarász Tímea /Angol - Magyar nyelv és irodalom/

„A HÖK-ben végzett munkám során szinte észrevétlenül szereztem meg
azokat az ismereteket, tapasztalatokat, amelyeknek később nyelvta-
nárként, jelenleg pedig irodavezetőként nagy hasznát veszem:
szervezőkészséget, rugalmasságot, hatékony időbeosztást
és a ma már szinte minden munkakörben alapkövetel-
ménynek számító multitaskingot (többrétű munkafo-
lyamatok egyidejű végzése).“

Mgr. Pézman Enikő /Óvodai és elemi pedagógia/

„Mi mindent adtak az egyetemi évek? Mindent: tudást, lehetőséget, ismeretséget, barátokat, férjet,
szeretetet, törődést, támogatást, és még sorolhatnám. Akit valóban érdekel az adott szakirány, az
egyetemünkön kellőképpen el tud mélyedni annak rejtelmeiben és fejlődni is tud. Az órákon legyetek
aktív érdeklődők, a cserediákprogramokon tanuljatok nyelveket, szabadidőtökben kapcsolódjatok be
a HÖK munkájába és persze a nagybetűs egyetemi életbe is. Olyan életre szóló élményekkel gazda-
godhattok így, melyekről bármikor ragyogó szemmel mesélhettek majd.”

Mgr. Tóth Lilla /Biológia-német nyelv és irodalom/

„Az Erasmus program keretében féléves képzésben vehettem részt a németországi Augsburgban,
egy teljes hónapot töltöttem el a regensburgi nyári egyetemen, valamint az ELTE határon túli ma-
gyarok számára megrendezett nyári egyetemén is betekintést nyerhettem a humán tudományok bi-
rodalmába. Aktivitásomnak, és nem utolsó sorban az egyetem által kínált lehetőségeknek
köszönhetően az államvizsga után azonnal találtam munkát.“

Juhász Cintia /Közgazdaságtan és vállalati menedzsment/

„Számomra az volt a legfontosabb, hogy mindenképp az anyanyelvemen tudjam folytatni tanul-
mányaimat. Második évben pedig megkezdtem tanulmányaimat Dániában, Koldingban az In-

ternational Business Academy-n. Amikor megérkeztem, úgy éreztem, magam sem
tudom, mire vállalkoztam, aztán mikor vége lett, rájöttem: az eddigi legjobb, leg-

nagyobb élményre és kalandra.”

Mgr. Tóth Krisztián /református segédlelkész/

„Hogy milyen volt a Selye János Egyetem diákjának lenni?
Az én szemszögemből: kiváltság! Hiszen református

teológus lehettem volna bárhol a világon, de
felvidéki magyar református teológus

csak itthon, a Selye János Egyetem
Református Teológiai Karán.”

Egyetemi
élet élménybeszámolók



Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Miért válaszd a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar alapképzéseit?

> Kiváló ösztöndíjrendszer

Fontolgatod a továbbtanulás lehetőségét? Tanulmányaid során karunkon szociális, több motivációs,
illetve később doktoranduszi ösztöndíjban részesülhetsz. Ha családod anyagi feltételei nem enged-
nék meg a továbbtanulás költségeit, akkor szociális ösztöndíjra pályázhatsz. Jó tanulmányi ered-
ményeid, tanulmányi versenyeken elért eredményeid, valamint kiemelkedő sporteredményeid
esetén motivációs ösztöndíjban részesülhetsz. A 2019/20-as akadémiai évben meghirdetésre került
a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj is, melyre a kar 50 hallgatója pályázott sikeresen a korábbi
motivációs ösztöndíj-lehetőségek mellett. A sikeres első és második szintű tanulmányaidat köve-
tően, nappali tagozatos doktorandusz hallgatóként doktoranduszi ösztöndíjra lehetsz jogosult.

> Fejlett infrastruktúra

Ha minket választasz, óráidat korszerűen felszerelt előadó- és szemináriumi termekben látogat-
hatod. Informatikai tudásodat modern számítástechnikai eszközökkel felszerelt laboratóriumokban
szerezheted meg. Nyelvtudásodat szintén egy külön erre a célra berendezett szaktanteremben fej-
lesztheted. Amennyiben érdeklődsz a robotika, drónos adatgyűjtés és képfeldolgozás iránt, bekap-
csolódhatsz az Intelligens Robotikai Központ kutatásaiba is.

> Gyakorlatorientált oktatás

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy hallgatóink gyakorlatorientált, a
munkaerőpiaci keresletnek megfelelő képzésben vegyenek részt, melynek
szerves részét képezik a szakmai gyakorlatok is. A 2018/19-es akadémiai
évtől új szakmai gyakorlati rendszer került bevezetésre. A rendszerbe
már több, a térségben működő vállalat is bekapcsolódott. Amennyiben ka-
runkat választod, már tanulmányaid során lehetőséged lesz valós, mű-
ködő vállalatban szerzett gyakorlati tapasztalatokra szert tenni.

> Alkalmazott informatika

Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő szakterülete az informatika, hiszen a minden-
napi életünket is egyre inkább átszövi az infokommunikációs technológia. Különböző
független előrejelzések szerint a következő évtizedekben egyre nagyobb szükség lesz
képzett informatikus szakemberekre, így az érvényesülés egyik legérdekesebb módját
biztosíthatod be magadnak. Ha érdekel, hogyan működnek különböző elektronikus esz-
közök és rendszerek, számítógépek, hogyan szövi át életünket a virtuális valóság, akkor
jelentkezz erre a szakra!

Az alapvető elméleti ismeretek mellett megtanulhatsz algoritmikusan gondolkodni és prog-
ramokat írni, operációs és adatbázisrendszerekkel dolgozni, számítógépes hálózatokat
adminisztrálni, szoftvereket, webes és mobilalkalmazásokat fejleszteni, de foglalkozhatsz
számítógépes képfeldolgozással, robotok és drónok irányításával is.

A tehetséges hallgatókat igyekszünk bevonni a kutatómunkákba is, így akár az Intelligens
Robotikai Központ kutatásaiba is bekapcsolódhatsz (ember-gép kommunikáció, robotrend-
szerek együttműködése, autonóm rendszerek fejlesztése, 3D képfeldolgozás, modellezés
és rekonstrukció, valamint adatbányászat). A tanszék munkatársai számos hazai és nem-
zetközi együttműködés keretében folytatnak kutatómunkát a feljebb felsorolt területeken.
A jól képzett informatikusok iránti kereslet a nemzetközi munkaerőpiacon, és a régiónkban
is magas és növekvő tendenciát mutat. Ezen felül az informatikai szektor még az egyik
legmagasabb bérezést nyújtó piaci ágazat is.

Összefoglalva: azon kívül, hogy érdekes, kreatív dolgokkal foglalkozhatsz, inspiratív
környezetben tanulhatsz, még versenyképes szakmát és elhelyezkedési lehetőséget
is szerezhetsz!

> Vállalati gazdaságtan és menedzsment

A vállalati gazdaságtan és menedzsment a vállalkozások és
a közigazgatás működésének ismereteit osztja meg a hallga-
tókkal, hogy később a gyakorlatban vállalkozóként, vállalat-
irányítási szakemberként kamatoztassák tehetségüket.
Érvényesülhetsz a közigazgatásban, de vállalkozás indítása
esetén akár saját ötleteidet is sikerrel valósíthatod meg.
Nyelvi kurzusainkat elvégezve képes leszel nemzetközi tár-
gyalások lebonyolítására, így komoly szakmai karriert épít-
hetsz akár a mu   ltinacionális vállalkozások különböző
kulcspozícióinak egyikét elfoglalva, mint például HR mened-
zser, pénzügyi elemző, marketingmenedzser, logisztikai
vezető vagy akár könyvelő.

Tanulmányi programok



Keresett szakmára tehetsz szert, hiszen a szlovák mellett a
magyar általános gazdasági jogi (beleértve a számviteli és
adózási) előírásokat is megismerheted, ezzel pedig a magyar
és a szlovák vállalatok, ügyfelek számára is értékes tudás
birtokában léphetsz ki a jövő munkaerőpiacára.
Oktatóinktól minden segítséget és támogatást megkapsz,
hogy a szlovák nyelvű tárgyakat is zökkenőmentesen teljesít-
hesd. Ha dinamikusan fejlődő karunkat választod, egy olyan
közösség részévé válhatsz, ahol lehetőségek széles körével
találod szembe magad.

Válaszd a gazdaságtudományok és menedzsment világát!

> Vidékfejlesztés

Hogyan lehet elérni, hogy élhető, rendezett természet és épített környezet ve-
gyen bennünket körül, és még munkát is biztosítsunk az adott régióban? Ér-
dekel, hogy a tágabb régiód milyen elvek, szabályok, gazdasági feltételek
mellett tud optimálisan fejlődni? Ne habozz! Nálunk a helyed, hiszen a Selye
János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara a gödöllői Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karával közösen vidékfejlesztési alapképzést indít, s így tanulmányaid sike-
res elvégzésével mindkét intézmény diplomáját megszerzed. Képes leszel a
termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és
irányítási feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regi-
onális és térségi ismeretek birtokában, ökológiai szemléletük alapján a
munka erő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munkát tudsz végezni, és
ismereteid a térségfejlesztés szolgálatába tudod állítani.

A képzés hat félév elméleti képzésből és egy félév gyakorlatból áll. Mindkét egye-
tem oktatóitól minden segítséget és támogatást megkapsz, hogy a vidékfejlesz-
tés területéhez tartozó széleskörű ismereteket elsajátíthasd az anyanyelveden,
majd régiófejlesztéssel foglalkozó irodákban, közigazgatási hivatalokban,
turisztikai irodákban, regionális rendezvények szervezőjeként, vagy akár
projektíróként helyezkedhess el. Válaszd a modern agráriumban megvalósuló
közgazdászképzést, válaszd a vidékfejlesztési alapszakot!

> Kereskedelem és marketing

Szeretnéd tudni, hogyan működik napjaink kereskedelme? Ügyfélcentriku-
san gondolkodsz, jó a kommunikációs készséged, vagy éppen a marketingt-
rendeket figyeled a nemzetközi környezetben? Erős analitikus készségekkel,
és korszerű számítástechnikai felhasználói ismeretekkel rendelkezel? Tár-
gyalóképes angol vagy német nyelvtudásod van, melyet magabiztosan
használsz szóban és írásban is? Ismered és aktívan használod a közösségi
médiát? Ha így van, ne habozz, nálunk a helyed!

A kereskedelem és marketing tanulmányi programot a Selye János Egye-
tem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara a Budapesti Corvinus Egye-
temmel együttműködve kínálja neked, s ennek köszönhetően tanulmányaid
sikeres elvégzésével mindkét intézmény diplomáját megkapod.

A közös képzésben mindkét intézmény oktatóitól megkaphatsz minden se-
gítséget a vállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irá-
nyítására, a különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és
értékesítésére, valamint a kereskedelmi folyamatok elemzésére és terve-
zésére vonatkozóan. A megszerzett tudással kereskedelmi és marketing-
feladatokat láthatsz el, elhelyezkedhetsz reklámügynökségeknél,
foglalkozhatsz kreatív marketinggel, vagy alapíthatsz saját vállalatot
is. Légy nyitott és kreatív, légy a mi hallgatónk!



Tanárképző Kar

> Informatika tanári szak

Nem feltétlenül programozni szeretnél, viszont érdeklődsz a számí-
tógépes folyamatok háttere és módszertana iránt? Informatika szakos

tanárként szintén jó esélyeid vannak az elhelyezkedésre, hiszen hi-
ányszakmáról van szó. Az információs-kommunikációs képességek fej-

lesztése az állami oktatáspolitika egyik kiemelt célja. Hasonlóan az
alkamazott informatika tanulmányi programjához, ezen a szakon belül

is elsajátíthatod a különböző programozási nyelveket, megismerheted
az operációs rendszereket, adatbázisrendszereket és számítógépes há-

lózatokat, valamint az informatika elméleti hátterének, nem utolsó sorban
pedig a weblapkészítésnek is a mestere lehetsz.

Az informatikus kollégák számos hazai és nemzetközi együttműködés ke-
retében folytatnak kutatómunkát az informatika oktatáselmélete, animáci-

ókkal támogatott programozás-oktatás, webes applikációk fejlesztése,
navigáció és mobilrobotika területén. Ha szeretnéd a számítógéppel kapcso-

latos tudásod az újabb generáció számára továbbadni, válaszd az informatikai
tanári képzést – végzősként pedig tanárként és informatikusként egyaránt

elhelyezkedhetsz!

> Kémia tanári szak

A természettudományi szakok közül a kémia továbbra is a keresett tanári
szakok közé tartozik, mivel végzőseit a munkaerőpiac a tanári pálya mellett

egyéb más területen is örömmel várja. A tanulmányok során szerzett laboratóri-
umi készségek lehetővé teszik, hogy hallgatóink a vegyiparban, a gyógyszer -

iparban vagy akár az élelmiszeriparban is érvényesülhessenek.

A hároméves alapképzés során a kémia szakterületén belül olyan alapvető tantár-
gyakkal ismerkedhetsz meg részletesen, mint például az általános, szervetlen és

szerves kémia. Ezen kívül betekintést nyerhetsz a biokémia, a környezeti kémia és
analitikai kémia szakterületeibe is.

A mesterképzés főként a módszertani lehetőségek és az új oktatási irányvonalak meg-
ismerésén keresztül készít fel a tanári hivatásra. A módszertani szaktantárgyak mellett

kiegészítő ismeretek elsajátítására is lehetőséged nyílik, és bepillantást nyerhetsz a kvan-
tumkémia, a magkémia, valamint a spektrális módszerek csodás világába is.

Az elméleti órákat az ötéves képzés folyamán a laboratóriumi
gyakorlatok teszik érdekessé és színesebbé. A gyakorlati képzés
a laboratóriumi készségek és módszerek elsajátítására és töké-
letesítésére irányul. Mindehhez a Kémia Tanszék kiváló infrast-
ruktúrával, módszertani szaktanteremmel, valamint jól felszerelt
hallgatói és kutatói laboratóriumokkal rendelkezik.

> Biológia tanári szak

A biológia tanári diplomával rendelkezők, keresett szakról lévén szó,
egyre több iskola állásajánlatára pályázhatnak nagy eséllyel. Célunk
az egyetemi képzés során felkészíteni téged a pedagógiai munkára.
Az oktatás során növénytant, állattant, embertant, mikrobiológiát, ge-
netikát, biokémiát, ökológiát, geológiát és számos további tantárgyat
teljesíthetsz. Az oktatás gyakorlatorientált, az előadások és szeminári-
umok mellett számos laboratóriumi gyakorlaton vehetsz részt.

A természetben terepgyakorlatokon ismerkedhetsz meg az élővilág
képviselőivel. Kutatási témáink között tartjuk számon a flóra, a fauna,
az ember, a haszonállatok és környezetükkel való kapcsolatuk vizsgála-
tát. Fokozott figyelemben részesül a biológia módszertana is.

> Matematika tanári szak

Szereted azt, ami észszerű, és szeretnéd csiszolni az elméd? Szeretnél lo-
gikusan gondolkodni, és másokat is megtanítani erre? Úgy véled, hogy szükség
van önállóan, kritikusan gondolkodó emberekre? Válaszd a matematikát, jelent-
kezz a matematika tanári tanulmányi szakra. A megszerzett látásmódot és tudást
az élet számos területén sikeresen fogod tudni alkalmazni!

Nem elhanyagolható, hogy matematika szakos tanárként bármely szakpárosítás ese-
tén könnyen a tanult szakmában helyezkedhetsz el, hiszen a matematikát magas
óraszámban oktatják az általános, illetve középiskolákban,, és hiány van képzett ma-
tematikatanárokból.

Az alapképzésben elsajátíthatod az algebra, a geometria és a matematikai analízis alap-
jait, valamint módszertani szemináriumok keretében elmélyítheted a tudásodat a közép-
iskolai matematika kiemelt témaköreiben. A mesterképzés során betekintést nyerhetsz a
20. századi modern matematika néhány területébe. Kutatómunkánk kiterjed a számelmélet,
illetve matematikai analízis néhány területére, az interaktív matematikai szoftverek al-
kalmazásának lehetőségeire a matematikaoktatásban, valamint a matematikaoktatás mód-
szertanának aktuális kérdéseire. Légy te a jövő matematikatanára!



> Óvódai és elemi pedagógia (Bc.), tanítóképzés (Mgr.)

Az alapképzés három éve alatt óvópedagógiai és nevelői, a mesterképzés két éve
során pedig általános iskolai alsó tagozatos tanítói pályára készítünk fel. A tanszék
biztosítja számodra az innovatív módszertani képzést, valamint az óvodai, nevelő
és tanítói pedagógiai gyakorlat abszolválását.  Van játékelmélet, rajz, ének és
még egy hangszeren is megtanulsz játszani. Foglalkozz Te is a kicsikkel, légy
óvó néni/óvó bácsi, tanító néni/tanító bácsi!

> Pedagógia és köznevelés

A nemrégiben akkreditált képzés elvégzése után a hallgatók alapfokú egyetemi
végzettséget és Bc. fokozatot szerezhetnek. A szak azok számára ideális, akik
nevelőként, szabadidős tevékenységek szervezőjeként vagy szociális ne-
velőként kívánnak dolgozni. Képesítést adunk azok kezébe, akik az oktatási
intézményekben vagy olyan közintézményekben, illetve civil szervezetekben
kívánnak hivatást vállalni, melyek gyermek- és ifjúságsegítéssel, felzár-
kóztatással foglalkoznak.

A Pedagógia és köznevelés szak hiánypótló a szlovákiai magyar oktatási
és közművelődési rendszerben, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy az
itt végzettek a nevelő-szervező munkához szükséges többrétű képes-
ségeket szerezzenek.

> Angol nyelv és irodalom tanári szak

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék átfogó irodalmi, irodalomtörté-
neti, valamint nyelvészeti képzést biztosít. Ezen kívül országisme-
retet, kultúrtörténetet és fordításelméletet is tanulhatsz, mely
ismereteket nyelvtanárként kamatoztathatod majd. Módszertani,
nyelvészeti és irodalmi tárgyakat hallgathatsz.

A tanszék biztosítja az egyetem nem nyelvi szakos hallgatóinak
kiegészítő (szak)nyelvi képzését is. A tanszék nagy hangsúlyt
fektet a szakmai, pedagógiai gyakorlatra, a legfrissebb és
leghatékonyabb tanítási módszerek elsajátítására, valamint a
nyelvi felzárkóztatásra, vagyis az angol nyelv ismeretének tö-
kéletesítésére. A nyelv gyakorlására remek lehetőséget nyúj-
tanak a külföldi egyetemeken zajló mobilitási programok,
amelyeken a tanulmáyaid során részt vehetsz.

> Német nyelv és irodalom tanári szak

A Német Nyelv és Irodalom Tanszék a német nyelv és irodalom tanári szakot biztosítja.
Az előadások és szemináriumok keretében megismerkedhetsz a germanisztika nyelv-
tudományi és irodalomtudományi alapjaival, melyet mesterszinten átfogó módszer-
tani képzés egészít ki. Az alap- és mesterszintű programok elvégzésével elsősorban
nyelvtanárként tudsz elhelyezkedni, de köszönhetően az országismeretet, fordítás-
elméletet és kultúrtörténetet is felölelő képzésnek akár más pályán is megtalál-
hatod számításodat.

Folyamatosan bővülő külföldi partnerségeink révén bekapcsolódhatsz a nemzetközi
Erasmus-csereprogramba is, így hasznos tudásra és értékes kapcsolatokra te-
hetsz szert már egyetemi éveid alatt.

Komm, lerne Deutsch in Komorn!

> Szlovák nyelv és irodalom tanári szak

A tanszék elsődleges feladata az általános és középiskolai tanárok, va-
lamint a szlovák nyelv- és irodalomtudomány területén érdekelt kutatók
képzése. A kötelező általános ismeretek mellett egyetemi színvonalú
elméleti és gyakorlati képesítést szerezhetsz a nyelv- és irodalomtu-
domány egyes szakterületein (pl. fonetika, morfológia, szintakszis,
szemantika, lexikológia, retorika, stilisztika, a nyelvtan és az iro-
dalom tanításának módszertana, illetve irodalomelmélet, irodalom-
történet, világirodalom, műértelmezés stb.).

Rendszeres pedagógiai gyakorlaton vehetsz részt, mindemellett le-
hetőséged nyílik a tudományos diákköri konferenciákon való rész-
vételre is. A tanszék profilja kontrasztív jellegű, a szlovák nyevtant
és irodalmat magyar összefüggésben oktatják. Megismerked-
hetsz a magyarországi szlovákok irodalmával is.



> Magyar nyelv és irodalom tanári szak

A tanszék feladata az általános és középiskolai tanárok képzése. Ezzel nemcsak a szlovákiai ma-
gyar nyelvű oktatásban vállal jelentős szerepet, hanem egyúttal Szlovákia határain túl is kama-
toztatható tudást biztosít. A tanszéken egyetemi színvonalú elméleti és gyakorlati képzést
kaphatsz a magyar nyelv- és irodalomtudomány egyes szakterületein, valamint az ezekkel rokon
területeken (filmesztétika, kultúraelméletek stb.). A szakképzettséget jól megszervezett pedagó-
giai gyakorlatok során mélyítheted el. Gyakorlóiskolák tekintetében a Tanárképző Kar kivételesen
jó helyzetben van, hiszen több, különféle típusú magyar tannyelvű iskolában nyújt lehetőséget a pe-
dagógiai szakma elsajátítására – akár helyben is.

> Kateketika (Hitoktatás) tanári szak

Ha vallásoktató szeretnél lenni, és szívesen oktatnád az ifjúságot, akkor szeretettel
várunk! A fiatalok hitre segítése, illetve a hitükben való megerősítés komoly, de szép-
séges feladat. Amennyiben szeretnéd alaposabban megismerni a Bibliát és annak tit-
kait, a bibliai kortörténetet, a világvallásokat és a keresztyén gondolkodást – egyszóval
az európai kultúra alapjait, akkor itt a helyed!

Az egyik választott szakod mellett, amelyet a Tanárképző Kar hallgatójaként tanulsz,
a Református Teológiai Karon lehetőséged van kateketikát tanulni. A program bármi-
lyen szakpárosításban felkészít a református hitoktatásra.

> Történelem tanári szak

Érdekel a történelem? Íme, az alapozó képzés főbb tantárgyai: beve-
zetés a történettudományba, történeti földrajz, Magyarország és nép-
einek története, Szlovákia története 1918-tól napjainkig, modern
nemzetek születése, a holokauszt és a második világháború története,
a történelemtanítás módszertana, az európai művelődés története, be-
vezetés a vallástörténetbe, az 1848-49-es szabadságharc története,
civilizációs változások.

A mesterképzésen többek között a szlovák nemzeti mozgalom története,
a szlovákiai magyarok története, Magyarország és a magyarok története
1918 után, a XX. század diktatúrái, az európai integráció története és a tör-
ténelemdidaktika tantárgyak várnak rád. Kiegészítő órákként választhatod
a szlovák-magyar kapcsolatok történetét, a magyar és nem magyar ki-
sebbségek Európában 1918 után, de akár hallgathatod a mindennapi élet
a XX. század második felében elnevezésű előadásokat is

Tanítsd te a történelmet a jövő magyar generációjának,
határon innen és túl!



Református Teológiai Kar

> Szociális gondoskodás képzés

A missziológia, diakónia, szociális gondoskodás tanulmányi program végzőse, a szociális gon-
dozó - szociális munkás, elhelyezkedhet felnőtt vagy gyermekgondozási területen, ahol a
nevelés, az oktatás, a testi és lelki egészség helyreállítása, megőrzése a cél. Feladatukat csa-
ládsegítő szolgálatoknál, csecsemőotthonokban, idősek otthonában, gyermekotthonokban,
szanatóriumokban, fogyatékosok intézetében, vagy egyéni gondozóként végezhetik.

A Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás alap, vagy mesterképzését elvégző, Bc.
vagy Mgr. címet szerző hallgatóink nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el önkormányzati intéz -
ményekben, szociális intézményekben, a közigazgatásban, vagy a szociális szférában.

A szociális gondoskodás szak biztonságos szakmát ad a kezedbe, hiszen a társadalom elö-
regedésével egyre több gondozóra van szükség. Magyarországon a határ menti megyékben
nagy a kereslet a szociális gondozók iránt. E végzettség megszerzésével egy hiányszakmá-
ban kapsz európai értékű képzést és partnerintézményeinknek köszönhetően használható
gyakorlati tudást szerzel.

> Teológus képzés

Az összevont ötéves képzés sikeres elvégzése után „magiszteri” címet kapsz. A teológia tanulmányok
felkészítenek téged az egyházi szolgálatra, de ha nem szeretnél lelkészként tevékenykedni, egyéb te-
rületen is elhelyezkedhetsz. Kitűnő ismereteket szerezhetsz bibliai tudományokból, egyháztörténet-
ből, vallástudományból, gyakorlati teológiából, filozófiatörténetből, dogmatikából, etikából és még
sok minden másból. Az ötéves képzés alatt megismerheted a református gyülekezetek életét, ahol diák -
ként alkalmad nyílik szolgálatokat is teljesíteni. Nemzetközi találkozókon vehetsz részt és neves ven-
dégelőadók előadásait hallgathatod. Megtanulhatod görög, héber és latin nyelven olvasni és
értelmezni a Szentírás szövegeit. Mindennapos kreatív munkád mellett karitatív tevékenységet is foly-
tathatsz. Tanulmányaid befejezése után építheted a rád bízott gyülekezetet, végezheted az igehirdetés
szolgálatát, foglalkozhatsz az idősekkel, az ifjúsággal és a gyermekekkel egyaránt.

A Református Teológiai Kar alapszintű programjára egy általános írásbeli teszt megírása és egy mo-
tivációs beszélgetés után, az összevont mesteri képzésre pedig a felvételi vizsga sikeres abszolválá-
sával kerülhetsz be, mely az általános műveltségedet, bibliaismeretedet valamint idegen nyelvi
képességeidet méri. A szóbeli rész a jelentkező motivációit vizsgálja az adott tanulmányi program iránt.

A felvételi tervezett időpontja: 2021. július 6.

Nálunk minden adott, hogy egy összetartó magyar közösség tagjává válj!

Ragadd meg az alkalmat, gyere hozzánk te is!



Sok a kérdés, kevés a válasz?
Szakirodalom, bibliográfia, könyvjegyzék... 
Nem tudod, hol keresd őket?

•  könyvkölcsönzés
•  szakirodalom
•  e-források
•  nemzetközi adatbázisok
•  forrásközpont
•  irodalomkutatás
•  böngészés
•  jegyzetek, egyetemi tankönyvek

Létezik egy hely, ahol mindezt egy helyen megtalálod: az Egyetemi Könyvtárban.

Gyere el hozzánk, kölcsönözz helyben, vagy vidd haza a keresett irodalmat!
– Otthon is kereshetsz az online katalógusban!

– Jobb elektronikusan? Kölcsönözz e-könyv olvasót!
– Inspirálódnál a már végzett hallgatók munkáiból? 

Kutass a szakdolgozatok adatbázisában, lapozz bele a diplomamunkákba!

– Ha mindez nem elég, böngéssz a szakfolyóiratokban!

– Olyan könyvet keresel, ami nálunk nem elérhető? 
Igényelj könyvtárközi kölcsönzést! 

Mi segítünk, hogy ne csak keress, találj is!

Egyetemi Könyvtár 
– több mint könyvek tára.

A Selye János Egyetem hallgatójaként lehetőséged nyílik Eu-
rópa számos országában több hónapos külföldi tanulmány-
utakon, valamint szakmai gyakorlatokon is részt venni.

Melyek ezek a programok?

•  az EU által támogatott Erasmus+ Program

•  a Közép-európai Felsőoktatási CEEPUS Csereprogram

•  valamint a Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Makovecz Ösztöndíjprogram

Ösztöndíjprogram

A meghirdetett országok különböző egyetemein több hónapon át tartó külföldi tanulmányi lehetőséget igé-
nyelhetsz, miközben az ott eltöltött időszakot országonként meghatározott ösztöndíjjuttatások fedezik. 
A Selye János Egyetem külföldi mobilitásokkal foglalkozó munkatársai arra törekszenek, hogy a lehető leg-
jobban segítsék tanulmányútjaid megvalósulását. A külföldi képzéseken való részvétel remek alkalmat biz-
tosít más országok, népek, különböző kultúrák és társadalmak megismerésére.

Végül, de nem utolsó sorban, a mobilitási programok nagyszerű lehetőséget kínálnak a szakmai fejlődésre, 
az idegen nyelvi készségek fejlesztésére és felbecsülhetetlen értékű tapasztalatszerzésre, akár életre szóló kap-
csolatháló kiépítésére. Az egyetem által felkínált és koordinált programok ismertetését és az azokkal kapcsolatos
információkat az egyetem honlapján az egyes programokhoz kapcsolódó állományok tartalmazzák.

Használd ki a külföldi részképzést, 
életre szóló élmény lesz!

  

 

 

  

       

   

       

   

       

facebook.com/ukujs          uk.ujs.sk
Egyetemi Könyvtár

Mobilitási programok
erasmus.ujs.sk



A Testnevelés Tanszék rendszeresen szervez többnapos tanfolyamokat,
mint pl.: úszótanfolyam, sítanfolyam, turisztikai tanfolyam és kerék-
pártúra, ahová szintén szívesen várjuk az érdeklődőket. Az egyetem ren-
delkezik férfi extraligás röplabdacsapattal, férfi kosárlabdacsapattal,
valamint kispályás teremfoci (futsal) csapattal. Aktív sportolóként az
egyetem igazolt játékosává válhatsz és képviselheted az intézmény szí-
neit, mely tevékenységért motivációs ösztöndíjban is részesülhetsz.

Számos projektben veszünk részt, az „Úton Velünk...” programunk sérült
emberekkel foglalkozik, valamint az óvodásoknak is rendszeresen tartunk
mozgásfejlesztő programokat, az OviSport programmal készítjük fel a le-
endő óvónőket. Az egyetemi diploma mellé az OviSport képzésről is sze-
rezhetnek oklevelet a hallgatók. A Mozgással az egészségért rendezvénnyel
120 óvodást kapcsolunk be évente.

Ezen kívül számos nemzetközi versenyen is részt vesznek csapataink,
például a labdarúgásban, de a sárkányhajó szarvasi versenyének is
rendszeres résztvevői vagyunk. Egyéniben: futásban a Nemzetközi Utcai
Komárom–Komárno Futóversenyen is aktív résztvevők vagyunk.

Ne csak az eszed tartsd karban, 
tornáztasd a tested is!

Mozogj velünk egész évben!

A fizikumod karbantartásához a Testnevelés Tanszék által
vezetett Egyetemi Sportközpont kínál ideális környezetet. Az
órarendbe is felvehetsz olyan tanórákat, ahol különböző sport-
okat vagy fitnesztevékenységet űzhetsz, ezek teljesítéséért is
krediteket kaphatsz.

Modern sporteszközökkel berendezett fitneszterem és aerobik
terem vár rád, ahol különböző foglalkozások váltják egymást,
  mint pl.: a step aerobik, a crossfit, a hot-iron, a cardio tréning,
a body styling, stb. Sportközpontunk nagy tornatermében, a
csapatjátékokban is kipróbálhatod magad, mint pl.: a röplabda,
a kosárlabda, a futsal, a tollaslabda, az asztalenisz.

Érdekesség: 10 hallgatónk (volt és jelenlegi) 
aktív sportolóként tevékenykedik:

•  Koczkás Tünde (box),

•  Demin Viktor (kajak),

•  Matej Marchyn (kosárlabda),

•  Vincze Olivér (speedminton),

•  Juhász Mária (birkózás),

•  Darai Szilvia (floorball),

•  Posvancz Rebeka (kézilabda),

•  Kerekes Patrik (súlyemelés),

•  Százvai Ádám (röplabda),

•  Jankó Endre (erőemelés).

Egyetemi Sportközpont



Gólyatábor, a kihagyhatatlan élmény!
A Gilice gólyatábor egy többnapos szórakoztató rendezvény, amelyen már egyetemistaként, de
még tanulmányaid megkezdése előtt vehetsz részt. Lényege, hogy segít leendő csoport- és évfo-
lyamtársaid megismerésében. Körbejárjuk Komárom városát, egyetemünk épületeit, és sok-sok
más témát, ami nagy segítséget fog nyújtani az egyetemi életed első szakaszában. Így már nem
egy teljesen idegen környezetben kezded meg a tanévet. Mindezt nagy adag zenés-táncos szó-
rakozásba csomagoljuk, hogy mindenki jól érezze magát.

Várunk Téged is, ne maradj le róla!

Szeretnél többet megtudni a hallgatói önkormányzatról?
Ha bármi kérdésed van, bátran keresd a hallgatói önkormányzat tagjait, vagy tedd fel kérdésed az
info@sjehok.org e-mailcímen. A HÖK-nek bárki tagja lehet, aki tenni szeretne az egyetemért. Ha
Te is csatlakoznál, válaszd a Selye János Egyetemet és légy tagja a hallgatói önkormányzatnak!

Szervezzük együtt a hallgatói életet!
A hallgatói önkormányzat, (röviden HÖK) az egyetem szerves része, mely az egye-
tem hallgatóinak köszönhetően működik. A HÖK az összes hallgató érdekében
tevékenykedik, legyen szó érdekképviseletről – tanulmányi- és bármilyen más
jellegű ügyekben; az egyetemi újság, az ÁSZ szerkesztéséről és kiadásáról; vagy
a hallgatói élet szervezéséről.

Mire gondolunk hallgatói élet alatt?
A sok szorgos óralátogatás és tanulás közepette szükséged van egy kis kikapcso-
lódásra, ezért sokrétű rendezvények sokaságát biztosítjuk számodra egész évben.
Ilyenek az állandó jellegű egyetemi bulik, kisebb-nagyobb vetélkedők és baj-
nokságok, az Egyetemi Bál, a Kari Napok, vagy a Komáromi Egyetemi Napok
(röviden KEN).

Az áprilisban rendszeresen megrendezett „KEN” egy egész hetes rendezvényso-
rozattá nőtte ki magát, olyan érdekes előadók látogattak már meg minket, mint
például Zacher Gábor toxikológus, Bodrogi Gyula a Nemzet Színésze, Gundel
Takács Gábor műsorvezető, sportriporter, Gerendai Károly a Sziget Fesztivál
megálmodója; olyan fellépőkkel, mint a Punnany Massif, Republic, Magna Cum
Laude, Irigy Hónaljmirigy, Hooligans, Road, Intim Torna Illegál; olyan progra-
mokkal, mint erődlátogatás, gólyafilm-vetítés, gokartverseny, Játékok éjszakája,

vagy a Futás a jövőért, ahol az egész várost megmozgatjuk.   

végigkísérnek Téged az egyetemi évek alatt?Kik azok, akik a tanárok mellett

sjehok.org              instagram.com/selye_hok/            facebook.com/sjehok



A fentebb leírtakon túl használhatók még tanulószobák, konyhák, kö-
zösségi termek, pingpongasztal, valamint az internet-hozzáférés is biz-
tosított. Újabb jó hír, hogy elsősként 99%-os eséllyel kaphatsz majd
kollégiumot, és a későbbiekben is szinte minden igénylőnek tudunk
szállást biztosítani.

Bővebb információt a kollégiumokról az egyetemi weboldalon találsz.

Hogyan tudsz jelentkezni?

Az „Elektronikus visszajelzés“ kitöltésekor az AIR-en (Akadémiai In-
formációs Rendszer) keresztül tudod majd igényelni a lakhatást a
‘Kollégiumi elszállásolás’ (Ubytovanie) fül alatt. A kérelmeket 2021
augusztus második felében bíráljuk el. Az eredmények az AIR-ben
lesznek megtekinthetőek, illetve postai úton is küldünk tájékoztatást.
A kollégiumi beiratkozás és maga a beköltözés szeptember első fe-
lében várható.

További információ a kollegium@ujs.sk e-mail címen kérhető.

Téged is vár a pezsgő kollégiumi élet! A Sirály Kollégium-
ban a város szélén, a Tanárképző Kar közvetlen szom-
szédságában felújított két-három ágyas szobák állnak
a rendelkezésedre, ahol szobánként vagy kétszobánként
előtér, WC és fürdőszoba is a felszereltséghez tartozik.

A kollégium közelében fellelhető több üzlet, áruház és be-
vásárlóközpont is, így a napi bevásárlást gyorsan és ké-
nyelmesen elvégezheted. Az egyetem távolabbi épületeibe
járó hallgatóként könnyedén eljuthatsz a belvárosba, 
hiszen a városi buszmegálló 100 méterre található a
kollégiumtól. Az elmúlt években nem csak a szobák, de 
a kollégium környéke is megújult, ahol az egyetemi hall-
gatók számára ingyenesen használható multifunkci-
onális sportpálya mellett egy hangulatos park is várja a
kollégistákat.

Kollégium



  

Jelentős mértékben az ISZK felel a Selye János Egyetemen található informatikai
eszközök és szolgáltatások bebiztosításáért, valamint foglalkozik az ezekkel kap-
csolatban esetleg felmerülő problémák megoldásával is.

Mit biztosít az ISZK a hallgatók számára?

•  Diákigazolványok (ISIC kártyák) kiállítását,

•  ingyenes, nagy sebességű internet-hozzáférést (Wi-Fi) az egyetem valamennyi
épületében, beleértve a kollégiumi szobákat is,

•  minden hallgatónak saját egyetemi postafiókot (egyetemi levelezőrendszer, e-
mail), kedvező áron nyomtatási, fénymásolási és szkennelési lehetőséget, valamint
egységes bejelentkezést a legtöbb elektronikus szolgáltatáshoz,

•  az egyetemen található számtalan számítógépet és a számítógépes hálózatok
karbantartását, hogy minden megfelelően működjön.

Ha valamely hozzánk tartozó elektronikus szolgáltatásod nem működik, azt online be-

jelentheted (support). Az épületünket az egyetem konferencia-központja mellett ta-

lálod, ahol személyesen is állunk rendelkezésedre!

Informatikai
Szolgáltató Központ

ISZK

Az egyetem női kara Aranykoszorús minősítést szerzett a XVI. és XVII. Kodály
Napokon, Mgr. Orsovics Yvette, PhD. karnagy vezetésével.

egyetemi kórus
Cantus Iuventus



A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja (KATA)
azon dolgozik, hogy:

•  kapcsolatot teremtsen a középiskolás diákokkal és toborozza a hallgatókat,

•  segítsen az egyetem hallgatóinak karrier-kérdésekben, és válaszokat is adjon,

•  tartsa a kapcsolatot és erősítse az együttműködést az egyetem és a már végzett hallgatók között.

A KATA munkatársai:

•  közzéteszik a beérkező teljes- és részmunkaidős állásajánlatokat, ezekről a Selye János Egyetem 
Karrier-tanácsadó Központjának Facebookos oldalán tájékozódhatsz,

•  MBTI személyiségteszt elemzését végzik, melynek segítségével bővebb önismeretre tehetsz szert,

•  életrajzírásban, motivációs levél készítésében és állásinterjúra való felkészülésben segítenek Neked,

•  a Selye János életéről és munkásságáról szóló kiállítást vezetik.

A már diplomát szerzett öregdiákokat az egyetemi éveik utáni első lépésekben is támogatjuk. 
Hallgatóink számos találkozó és rendezvény résztvevői lehetnek a „selyés évek” után is.

Kapcsolat: Facebook: Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja,
E-mail: kata@ujs.sk, Telefon: +421/35-3260-874

Központ (KATA)
Karrier-tanácsadó 

SPECIÁLIS IGÉNYŰ HALLGATÓK

A felsőoktatási intézményekről szóló 131/2002 sz. törvény 100. §-a kimondja, hogy 
a speciális igényű hallgatóknak joguk van olyan egyetemi környezetre, amely nem aka-
dályozza őket a tanulmányaik végzésében. A felvételi eljárás kapcsán, ha a jelentkezőnek
speciális igényei vannak, akkor kérjük, még a felvételi eljárás előtt lépjenek kapcsolatba
a speciális igényű hallgatók koordinátorával.

A speciális igényű hallgatók koordinátora segítséget nyújt a megfelelő szak kiválasztá-
sában, az órarend elkészítésében, tanácsadást nyújt, valamint biztosítja a kapcsolat-
tartást a speciális igényű hallgatókat érintő részlegekkel. Ha bármilyen kérdésük van,
forduljanak hozzánk bizalommal!

Kik tekinthetők speciális igényű hallgatóknak?
•  az értelmileg, testileg vagy halmozottan sérült,

•  a krónikus betegségben szenvedő,

•  egészségügyi zavarral küzdő,

•  mentális betegségben szenvedő, autista vagy más pervazív fejlődési zavarral, illetve

•  tanulási nehézségekkel küzdő hallgatók.

A SJE speciális igényű hallgatók 
koordinátorának elérhetőségei:

Ulbrik Zoltán
E-mail: sih@ujs.sk, 035/3260-874



Hogyan adhatod be a jelentkezési lapot?

> Elektronikusan:
az egyetem erre szolgáló webes felületén, a https://e-prihlaska.ujs.sk oldalon. 
Jelentkezési díj 25 €.

> Nyomtatványon:
amely letölthető a weboldalról (Prihláška na vysokoškolské štúdium), 
vagy megvásárolható a papírboltokban is. 
Jelentkezési díj 50 €.

A Selye János Egyetem azt javasolja, 
hogy az elektronikus jelentkezési módot válaszd!

Miért?
–  Olcsóbb, csak feleannyiba kerül (25 Eurót spórolsz).

–  Lehetőséged van magyarul kitölteni a jelentkezési lapot.

–  Adataidat gyorsabban feldolgozzuk, így a visszajelzést is hamarabb megkapod.

–  A jelentkezés elkészítéséhez részletes útmutatót kapsz.

–  A rendszerből kinyomtathatod az átutalási felszólítást (platobný príkaz), 
amely a jelentkezési díj átutalásához szükséges adatokat tartalmazza.

röviden
A felvételi eljárásról 

Az elektronikus jelentkezés folyamata:
Figyelem!

Ahány tanulmányi programra jelentkezel, annyiszor kell befizetned a jelentkezési díjat;

1.    regisztrálsz;

2.    kiválasztod a tanulmányi programot, amelyre jelentkezni szeretnél;
3.    kitöltöd a középiskolai eredményeidet – lehet importálni az ún. elektronikus ellenőrzőből 

(elektronická žiacká knižka) is. Ez esetben, ha nem változtatsz rajta, 
nem szükséges az iskola igazolása sem. 
Külföldi középiskola esetén a személyes és tanulmányi adatokat fokozatosan kell kitölteni. 
Magyarországi jelentkezőknél az egyes tantárgyakból szerzett jegyek szlovák jegyrendszer 
szerinti átalakítása szükséges!

4.    feltünteted, hogy látogattál-e már más felsőoktatási intézményt Szlovákia területén 
(akkor is, ha nem fejezted azt be);

5.    amennyiben a középiskolai tanulmányaidat, vagy annak egy részét külföldön végezted, 
az érettségi bizonyítványodat Szlovákiában honosíttatni kell!

6.    az elektronikus jóváhagyás után kinyomtatod, aláírod, igazoltatod az iskoládban 
és a kötelező mellékletekkel együtt (év végi bizonyítványok, stb...) el kell juttatni az egyetem címére;

7.    a kinyomtatható fizetési megbízás (platobný príkaz) adatai alapján átutalod a jelentkezési díjat;
8.    várod, hogy visszaigazoljuk a jelentkezésed;
9.    ha a jelentkezési lapodat hiányosan töltötted ki, vagy nem küldted el 

a szükséges mellékleteket, felkérünk rá, hogy pótold;
10.  amennyiben a jelentkezéseddel kapcsolatban mindent rendben találunk, 

megkapod a felvételi határozatot.



Figyelem! Eredeti bizonyítványt az egyetem nem vesz át!

•  Amennyiben a középiskolai tanulmányaidat vagy annak egy részét külföldön végezted, 
az érettségi bizonyítványodat Szlovákiában honosíttatni kell!

•  Egy jelentkezési lapon kizárólag egy tanulmányi programot jelölj meg! Amennyiben 
több tanulmányi programra szeretnél jelentkezni, minden általad kiválasztott tanulmányi 
programra külön jelentkezési lapot kell beadnod a szükséges mellékletekkel együtt!

•  A jelentkezési lapot (lapokat) a szükséges mellékletekkel együtt 
MINDKÉT JELENTKEZÉSI MÓD ESETÉN kérjük az alábbi címre juttasd el
személyesen vagy postai úton:

Selye János Egyetem/Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322 
SK-945 01 Komárno

valamint kérjük a borítékra ráírni a megfelelőt a következők közül:

> ha a Gazdaságtudományi és Informatikai Karra jelentkezel, akkor azt hogy: 
„FELVÉTELI ELJÁRÁS - GAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR”

> ha a Tanárképző Karra jelentkezel, akkor azt hogy: 
„FELVÉTELI ELJÁRÁS - TANÁRKÉPZŐ KAR”

> ha a Református Teológia Karra jelentkezel, akkor azt hogy: 
„FELVÉTELI ELJÁRÁS - REFORMÁTUS TEOLÓGIAI KAR”.

Honosítással kapcsolatban tájékozódj az egyes tanulmányi osztályokon, 
illetve az ujs.sk/hu/oktatas/honositas honlapon!

Szükséged van magyarországi diákoktól segítségre? 
Írj a segitunk@sjehok.org-ra!

A nyomtatványon beadott jelentkezési íven 
az alábbi adatokat kötelező feltüntetned (szlovákul):

Az első oldal:
•  akadémiai évet: 2021/2022;
•  a pontos személyes adatokat;
•  a kar megnevezését;
•  a tanulmányi program pontos megnevezését;
•  a képzés formájának megnevezését (nappali vagy levelező).

Második oldal:
•  az érettségi vizsga évét;
•  a középiskola kódját, típusát, megnevezését stb.;
•  a teljesített kötelező tantárgyakat és azok második féléves értékeléseit (év végi bizonyítványok 

alapján minden érdemjegyet, kivéve a magaviseletet és a választható tantárgyakat);
•  az egyes évek tanulmányi átlagát (két tizedesre kerekítve);
•  adott esetben az érettségi vizsga eredményét;
•  a középiskola igazolását a feltüntetett adatok hitelességéről;
•  azoknál a jelentkezőknél, akik 2021-ben érettségiznek, a középiskola hitelesíti az adatokat. 

Azok a jelentkezők, akik 2020-ban vagy azelőtt érettségiztek, feltüntetik az érettségi átlagát is. 
A középiskola általi hitelesítés ebben az esetben nem kötelező.

Harmadik oldal
•  a jelentkező feltünteti, hogy látogatott-e már más felsőoktatási intézményt Szlovákia területén 

(akkor is, ha nem fejezte azt be).

Negyedik oldal
•  dátum, aláírás

A jelentkezési lap mellékletei a következőek (elektronikus és nyomtatványon beadott jelentkezés esetében is):

•  aláírt szakmai önéletrajz,

•  a jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat (szelvény, átutalási bizonylat),

•  az érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata (azok, akik 2021-ben tesznek érettségi vizsgát, 
kötelesek az érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát legkésőbb a beiratkozása napjáig leadni),

•  a többi mellékletet a karok határozzák meg a 2021/22-es akadémiai évre szóló saját felvételi követelményeikben.



Alapképzés:
Az első képzési ciklus (baccalaureus, bakalár, Ba., Bc., Bsc.), alapképzési szak-
tól függően 6–8 féléves.

Mesterképzés:
A második felsőfokú végzettségi szint 4-6 féléves (magiszter, Mgr., Ma., Msc.), 
mely alatt mesterfokozat és szakképzettség szerezhető.

Szemeszter:
Egyetemi félév (5 hónap), szorgalmi időszakból (a félév azon része, mialatt 
az órákat látogatod) és vizsgaidőszakból (az oktatás után a vizsgákra megha-
tározott időszak) áll.

Bolognai folyamat:
Célja az adott országok oktatási rendszerének összehangolása, a részvétel 
és a felsőfokú képzések közti átjárhatóság megkönnyítése, biztosítása.

Kredit:
Az egyes tantárgyak teljesítéséért bizonyos számú kredit jár. 
A képzés sikeres befejezéséhez meghatározott számú kredit megszerzése
szükséges.

AIS/AIR (Akadémiai Információs Rendszer):
Ezen belül különböző tanulmányi ügyeket lehet intézni (tantárgyak felvétele, 
órarend készítése, vizsgákra való jelentkezés, jegyek megtekintése...), 
a tanárok itt is küldenek üzeneteket a diákoknak, illetve különböző egyetemi 
formanyomtatványok, dokumentumok és szabályzatok is elérhetőek.
ais2.ujs.sk

Zimbra (egyetemi levelezőrendszer):
Ezen keresztül történik a levelezés diákok és tanár között. mail.ujs.sk

Promóció:
Diplomaosztó ünnepség, ahol a végzettséget igazoló oklevelet lehet átvenni.

ISIC kártya:
Nemzetközi diákigazolvány, mely feljogosít az egyetem épületeibe 
való belépésre, nyomtatási rendszer használatára, kedvezményeket biztosít 
pl.: utazásra.

Tanszék:
Szervezeti egység, amely az egy adott tudományterülethez tartozó 
oktatókat (és tudományos munkatársakat) tömöríti. 
Általában egy-két tanulmányi programot is kínál.

Vizsga:
Az ismeretek és képességek elsajátításának ellenőrzése és értékelése.

Kar:
Vezetője a dékán. A karokon belül működnek a tanszékek, 
melyek az egyes szakok oktatásáért felelősek.

Előadás:
Egész évfolyam számára tartott elméleti óra.

Szeminárium:
Az évfolyam kiscsoportos bontásban tartott gyakorlati órái.

Rektor:
Az egyetem vezetője.

Dékán:
A kar vezetője.

Ismerkedj meg velük!
Egyetemi kifejezések 



TANDÍJ:

•  levelező tagozaton 600-1000 Eur/év

KOLLÉGIUMI ELSZÁLLÁSOLÁS DÍJA: 60 Eur/havonta 

Havi, negyedéves, féléves, egyéves bontásban egyaránt téríthető.

NAPI ÉTKEZÉS: 2,30 Eur/nap

A konferencia-központ étterme napi 2 levesből és 5 menüből választható
kedvezményes étkezési lehetőséget biztosít.

KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGEK:

•  Buszra egy darab diákigazolványra megváltható vonaljegy ára 
Komáromon belül 0,22 Eur.

•  Taxiszolgáltatás: városon belül egy út díja 1,50-2,50 Eur (ahányan utaztok az autóban, 
annyi felé oszlik az összeg).

Milyen összegekkel számolj?

A Selye János Egyetem hallgatójaként körülbelül 
a következő költségekkel kell számolnod:

JELENTKEZÉSI DÍJ SZAKONKÉNT: 

25 Eur (elektronikus) VAGY 50 Eur (nyomtatványon beadott)

BEIRATKOZÁS:

•  Beiratkozási díj abban az esetben, ha a hallgató nem iratkozott be elektronikusan 
a meghatározott határidőig 15 Eur

•  Diákigazolvány (ISIC-kártya) kiállítása díja: 10 Eur VAGY 20 Eur (kártya típustól függően)

•  Tantárgyfelvétel, ill. tantárgyleadás a meghatározott határidőn túl 10 Eur/tantárgy.

költségek
Fizetendő 
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Hradná

Hradná

Rákócziho

Gazdaságtudományi és Informatikai Kar

Web: fei.ujs.sk
Személyesen: 
Vár u./Hradná ul. 167/21, 945 01 Komárno 
(G308-as iroda)
Telefon: 035/3260-879
E-mail: tanulmanyi.gik@ujs.sk

Tanárképző Kar

Web: pf.ujs.sk
Személyesen: 
Pozsonyi út/Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
(318-as iroda)
Telefon: 035/3260-735, 035/32-60-804
E-mail: tanulmanyi.tkk@ujs.sk

Református Teológiai Kar

Web: frt.ujs.sk
Személyesen: 
Vár u./Hradná ul. 21, 945 01 Komárno 
(G308-as iroda)
Telefon: 035/3260-756
E-mail: tanulmanyi.rtk@ujs.sk
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