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Gazdaságtudományi Kar 
> Keresd a 7. oldalon!
• Vállalati gazdaságtan és menedzsment 

(alapképzés, Bc.) 

• Alkalmazott informatika (alapképzés, Bc.)

• Közgazdaságtan és vállalati menedzsment 
(mesterképzés, Mgr. és doktori képzés, PhD.)

• Vidékfejleszéts (alapképzés, Bc.)

• Kereskedelem és marketing (alapképzés, Bc.)

Tanárképző Kar
> Keresd a 10. oldalon!
Tanári szakok alap- és mesterképzésen 
szabad szakpárosításban:
• Kémia
• Biológia
• Matematika 
• Informatika 
• Történelem 
• Német nyelv és irodalom 
• Angol nyelv és irodalom 
• Magyar nyelv és irodalom 
• Szlovák nyelv és irodalom 
• Kateketika (Hitoktatás)

Önálló szakok:
• Óvodai és elemi pedagógia (alapképzés, Bc.) 

Tanítóképzés (mesterképzés,  Mgr.)

• Pedagógia és köznevelés (alapképzés, Bc.)

Református Teológiai Kar
> Keresd a 14. oldalon!
• Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás

(alapképzés, Bc. és mesterképzés, Mgr.)

• Református teológia (összevont alap- és mester-
képzés, Mgr. és doktori képzés, PhD.)

A jelentkezési információkat a 22. oldalon találod!2

Kedves leendő Hallgatónk!
A Selye János Egyetem rektoraként köszönöm, hogy érdeklődik a Selye
János Egyetem iránt. Megtisztelő számunkra, hogy végzős középisko-
lásként felmerült Önben és családjában a gondolat, hogy egyetemünk
hallgatója lesz.

Itt kell elmondanom Önnek, hogy a miénk nem csupán egy felsőok-
tatási intézmény. A kapunkon, ahol reményeim szerint majd belép, a
szlovákiai magyar értelmiséget vagyunk hivatottak képezni, és ez
mind a tanárokat, mind az itt tanuló hallgatókat kötelezi.

A Selye János Egyetem másfél évtizedes történetében több ezer dip-
lomás ember hagyta el intézményünket, akik legnagyobb része már
meglelte a helyét az értelmiségi világban. Közgazdászok, tanárok, lel-
készek, szociális munkások pallérozódtak egyetemünk falai között.
Ők már tudják és tapasztalták, hogy érdemes itt tanulni.

E kiadvány további oldalain tájékozódhat arról, hogy miért jó Komá-
rom városában egyetemistának lenni. Használati útmutatót kap a fel-
vételi eljáráshoz, mit, mikor és meddig kell elintézni ahhoz, hogy
egyetemünk hallgatója lehessen.

Megtisztel bennünket, ha a korábbiak mellett az újonnan indult tanul-
mányi programjainkról is érdeklődik, hiszen évről-évre bővül egyete-
münk tanulmányi kínálata.

Büszkeséggel tölt el, hogy Ön és családja  fontosnak tartja a Selye
János Egyetemet és itt van velünk. Megtapasztalhatja, hogy egyete-
münk  egy folyamatosan megújuló felsőoktatási intézmény, amely ki-
váló eredményeket ér el az oktatás és  a kutatás-fejlesztés területén,
gazdag nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik és hallgatói jó tanul-
mányi és sporteredményeket tudhatnak magukénak.

A távolabbról érkezők számára jó hír, hogy bővült a kollégiumi férő-
helyeink száma is. További lehetőségeket kínálunk a nemzetközi hall-
gatói életben való részvételre, magyarországi és külföldi
részképzéseket kínálunk hallgatóinknak.

Kérem, tájékozódjon egyetemünk tanulmányi kínálata felől, hogy
2019 szeptemberében a Selye János Egyetem tanévnyitóján üdvö-
zölhessük egymást!

Rektori köszöntő

Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD., 
Selye János Egyetem rektora
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Eljön az érettségi éve, és ott állsz a döntés előtt:
vajon tovább tanuljak, vagy vágjak neki rögtön a mun-
kának? Mégis milyen irányba induljak?

Mindemellett ne felejtsük el a legfontosabb szempon-
tot! Az egyetem befejezése után egy Bc. (és Mgr.,
PhD., PhDr.) diplomával és minőségi tudással
leszel gazdagabb, mely előbbre sorol téged az ál-
lásra jelentkezők között. Így mindenképpen azt ajánl-
juk, ne hagyd ki a tudás megszerzésének lehetőségét! 

Légy Te is részese az egyetemi életnek!

Ha a továbbtanulás mellett döntesz, tudnod kell, hogy
Szlovákiában standard időszakon belül államilag
finanszírozott képzésben vehetsz részt. Életünk
nagy része a munkáról szól, így miért ne vághatnál
bele pár évvel később, felhasználható tudással és
diplomával a kezedben? Dolgozni és pénzt keresni
diákéveid alatt is tudsz, továbbá jó vizsgaeredménye-
idért még szép tanulmányi ösztöndíjakban is része-
sülhetsz. Ne maradj ki az egyetemi évekből, mert
egy soha vissza nem térő élménysorozatról ma-
radhatsz le. Kérdezz meg bárkit, a gólyatábor - az
első közös élmény leendő csoporttársaiddal; az
egyetemi bulik - a rendszeres kikapcsolódás; a kollé-
giumi évek - melyek összetartásra és önállóságra ne-
velnek; a cserediákprogramok - melyről minden
résztvevő úgy tér haza, hogy élete legnagyobb élmé-
nyét élte át; és a már felnőttkorban kötött egyetemi
barátságok egy életen át elkísérnek. Ezek mind-mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy elmondhasd: hiba lett
volna kihagyni e tartalmas éveket!

Kapcsolódj be aktívan az egyetemi közösségbe, ve-
gyél részt a hallgatói önkormányzat tevékenységé-
ben, képviseld az egyetemet sport, ének vagy a
tudomány terén és ne maradj le a csoportársakkal
szervezett baráti összejövetelekről sem! 

Garantáltan lesz miről nosztalgiáznod majd! 

Miért válaszd az egyetemi létet?

3
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Miért érdemes Komáromba jönni?

Mind a szlovákiai, mind a magyar oldal számtalan programkínálatát élvezhetik az itt élők.

Mégis mi a jó Komáromban? A város gazdag történelmi hagyományai ezer szállal szövik át máig az itt lakók
életét és adják meg a helyi diákélet egyedi ízét. A három főváros, Pozsony, Budapest és Bécs autóval körülbelül
másfél órás távolságban helyezkedik el. Ennek köszönhetően, tanárok és diákok egyaránt kihasználhatják a nagy-
városok adta lehetőségeket, legyen szó kultúráról, szórakozásról vagy tudományos kutatásról.

Mivel töltheted itt a szabadidődet? A városban található a Szlovákiában működő két magyar nyelvű színház
egyike, a 65 éves múltra visszatekintő 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.

Komárom határvárosként ideális helyszínként szolgál mindkét ország megismerésére. Városunkban a tömegköz-
lekedést és a taxi-szolgáltatásokat is nagyon jutányos áron használhatod ki. És ha már utazásról van szó: a Szlo-
vákiában 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 felfedezheted
Szlovákia bármely régióját! Kapcsolódj ki hallgatótársaiddal és vegyétek nyakatokba az országot! 

A vizet kedvelők a stranddal is rendelkező észak-komáromi Termálfürdőben, a dél-komáromi Brigetio Gyógy-
fürdőben 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 biztosítja a sportolási lehetőségeket. Mindezek mellett sportcsarnokok, focipályák,
teniszpályák, squash- és bowling-centrum, valamint a világbajnokokat kinevelő kajak-kenu központ is szolgálja a
mozogni vágyókat.

A Komáromban található erődrendszer méreteinek és jó állapotának köszönhetően egyedülálló európai viszony-
latban is, ahová évről évre egyre több turista látogat el. Szintén népszerű célpont az Európa Udvar, amely 47
nemzet építészeti stílusát mutatja be, valamint egy szökőkút és egy szoborpark is várja az oda látogatókat.

A város legnagyobb rendezvényét Észak és Dél-Komárom közösen 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 Buc-
kingham is. Kedvelt rendezvény még a júniusban tartott amatőr színjátszók seregszemléje, a Jókai Napok is.
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Miért épp a Selye János Egyetem?

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

hatod;

• nappali tagozatos hallgatóként tandíjmentesen végezheted el a képzéseket;

• nincs központilag meghatározott felvételi ponthatár, sikeresen teljesített
érettségi vizsgával, a Református Teológiai Karon pedig a felvételi
vizsga teljesítésével bekerülhetsz hozzánk;

• az érettségi tantárgyaidtól függetlenül jelentkezhetsz szakjainkra;

• a Tanárképző Karon szabadon választhatsz a meghirdetett tanári szakok közül (sza-
bad szakpárosítás);

• a természettudományi jellegű tanári szakok (matematika, informatika, kémia és
biológia) és az alkalmazott informatika szak hallgatójaként külön szak -
ösztöndíjban részesülhetsz, amennyiben teljesíted a szükséges feltételeket és
az évfolyam legjobb 50%-ába tartozol;

• motivációs ösztöndíjat kaphatsz a tanulmányi előmeneteledért, szociális
ösztöndíjjal támogatunk, ha hátrányos helyzetű hallgató vagy (és rendelkezel
szlovákiai lakcímmel);

• mobilitás-programokkal: Erasmus+, Makovecz, Ceepus és egyéb cserediák
programokkal járhatod a világot;

• kollégiumi elszállásolást is megpályázhatsz és elsősként garantáltan kapsz is;

• hallgatói notebookot igényelhetsz;

• korszerű, jól berendezett és felszerelt épületeinkben tanulhatsz: multimédiás tan-
termekkel, kémiai és biológiai laboratóriumokkal, nanokémiai és szupramoleku-
láris központtal, nyelvi laboratóriumokkal, számítógépes szaktantermekkel és
robotikai központtal, valamint az egész campust lefedő ingyenes internethálózattal!
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PhDr. Czibula Ádám /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 kihívásokkal, 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 elröppennek 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. Tóth Lilla /Biológia-német nyelv és irodalom/
„Az Erasmus program keretében féléves képzésben vehettem részt a németországi Augs-
burgban, egy teljes hónapot töltöttem el a regensburgi nyári egyetemen, valamint az ELTE
határon túli magyarok számára megrendezett nyári egyetemén is betekintést nyerhettem a
humán tudományok birodalmába. Aktivitásomnak, és nem utolsó sorban az egyetem által kí-
nált lehetőségeknek köszönhetően az államvizsga után azonnal találtam munkát.“

M
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h
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Mgr. Folk Tímea /Angol - Magyar nyelv és irodalom/

„A HÖK-ben végzett munkám során szinte észrevétlenül szereztem meg azokat az is-

mereteket, tapasztalatokat, amelyeknek később nyelvtanárként, jelenleg pedig iroda-

vezetőként nagy hasznát veszem: szervezőkészséget, rugalmasságot, hatékony

időbeosztást és a ma már szinte minden munkakörben alapkövetelménynek számító

multitaskingot (többrétű munkafolyamatok egyidejű végzése).“

Egyetemiéletélménybeszámolók

Tóth Krisztián /református segédlelkész/
„Hogy milyen volt a Selye János egyetem diákjának lenni? Az én szemszögemből: kiváltság! Hiszen re-formátus teológus lehettem volna bárhol a világon, de felvidéki református teológus csak itthon, aSelye János Egyetem Református Teológiai Karán.”

Mgr. Benkovics Sándor /közgazdász/

„Harmadikos diákként a negyedik pénzügy vizsgára érkezve pillantottam meg egy csodás amerikai nyarat hir-

dető 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 prog-

ramban. Később éjt nappallá téve dolgoztam azon, hogy a cég Szlovákiában, később Csehországban is be-

indulhasson. Jelenleg Szlovákiából és Csehországból körülbelül 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!”

Mgr. Derján Zoltán /közgazdász/„A vállalkozásom elején szembesültem azzal, hogy egyszemélyben kell lennem könyve-lőnek, adószakértőnek. marketingesnek, tisztában kell lennem a nyelvekkel, a vállalatiinformációs rendszerekkel, a logisztikai folyamatokkal. Az egyetemnek köszönhetőentudtam mire van szükségem, már csak bele kellett tanulnom. Soha nem lesz ennyi okosember körülöttetek egy helyen, ismerkedjetek hát és ápoljatok jó kapcsolatokat!”

Mgr. Pézman Enikő /Óvodai és elemi pedagógia/

„Mi mindent adtak az egyetemi évek? Mindent: tudást, lehetőséget, ismeretséget, barátokat, férjet, szeretetet, törő-

dést, 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 gazdagodhattok így, melyekről bármikor ragyogó szemmel mesélhettek majd.”

Juhász Cintia /Közgazdaságtan és vállalati menedzsment/
„Számomra az volt a legfontosabb, hogy mindenképp az anyanyelvemen tudjam
folytatni tanulmányaimat.  Második évben pedig megkezdtem tanulmányaimat
Dániában, Koldingban az International Business Academy-n. Amikor megérkez-
tem, úgy éreztem, magam sem tudom, mire vállalkoztam, aztán mikor vége lett,
rájöttem: az eddigi legjobb, legnagyobb élményre és kalandra.”
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Tanulmányi programok bemutatása

Gazdaságtudományi Kar

> Miért válaszd 
a Gazdaságtudományi Kar alapképzéseit?

Kiváló ösztöndíjrendszer
Fontolgatod a továbbtanulás lehetőségét? Tanulmányaid során karunkon szociális, több motivá-
ciós, illetve később doktoranduszi ösztöndíjban részesülhetsz. Ha családod anyagi feltételei
nem engednék meg a továbbtanulás költségeit, akkor szociális ösztöndíjra pályázhatsz. Jó tanul-
mányi eredményeid, tanulmányi versenyeken elért eredményeid, valamint kiemelkedő sportered-
ményeid esetén motivációs ösztöndíjban részesülhetsz. A  2018/19-es akadémiai évben
meghirdetésre került a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj is, melyre a Gazdaságtudományi Kar
50 hallgatója pályázott sikeresen a korábbi motivációs ösztöndíj-lehetőségek mellett. A sikeres
első és második szintű tanulmányaidat követően, 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
fejlesztheted. Amennyiben érdeklődsz a robotika, drónos adatgyűjtés és képfeldolgozás iránt,
bekapcsolódhatsz az Intelligens Robotikai Központ kutatásaiba is.

> Gyakorlatorientált oktatás
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy hallgatóink gyakorlatias, a munkaerőpiaci keresleteknek
megfelelő képzésben vegyenek részt, aminek szerves részét képezik a szakmai gyakorlatok biz-
tosítása is. A 2018/19-es akadémiai évtől új szakmai gyakorlati rendszer került bevezetésre. A
rendszerbe már több, a térségben működő vállalat kapcsolódott be. Amennyiben karunkat válasz-
tod, már tanulmányaid során lehetőséged lesz valós, működő vállalatban gyakorlati tapasztala-
tokra szert tenni.
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> Alkalmazott informatika
Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő szakterülete az informatika, hiszen a mindennapi életün-
ket is egyre inkább átszövi az infokommunikációs technológia. Különböző független előre-
jelzések 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 eszközök és rendszerek, számítógépek, hogyan
szövi át életünket a virtuális valóság, akkor jelentkezz erre a szakra! 

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

A tehetséges hallgatókat igyekszünk bevonni a kutatómunkákba is, így akár az Intelligens Robo-
tikai Központ kutatásaiba is bekapcsolódhatsz (ember-gép kommunikáció, robotrendszerek
együttműködése, autonóm rendszerek fejlesztése, 3D képfeldolgozás, modellezés és rekonstrukció,
valamint adatbányászat). A tanszék munkatársai számos hazai és nemzetközi együttműködés kere-
tében folytatnak kutatómunkát a feljebb felsorolt területeken. 

A jól képzett informatikusok iránti kereslet a munkaerőpiacon világszerte, de régiónkban is
magas és növekvő tendenciát mutat. Ezen felül az informatikai szektor még az egyik legmaga-
sabb bérezést nyújtó piaci ágazat is. 

Összefoglalva: azon kívül, hogy érdekes, kreatív dolgokkal foglalkozhatsz, inspiratív környezet-
ben 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 hallgatókkal, hogy később a gyakorlatban vállalkozóként, vállalatirányítási szak-
emberként kamatoztassák tehetségüket. Érvényesülhetsz a közigazgatásban, de vállalkozás in-
dítása révén akár saját ötleteidet is sikerrel valósíthatod meg. 

Nyelvi kurzusainkat elvégezve képes leszel nemzetközi tárgyalások lebonyolítására, így komoly szak-
mai karriert építhetsz akár a multinacionális vállalkozások különböző kulcspozícióinak egyikét
elfoglalva, mint például HR menedzser, pénzügyi elemző, marketing menedzser, logisztikai
vezető vagy akár könyvelő. 

Keresett szakmára tehetsz szert, hiszen megismerheted a szlovák mellett a magyar általános gaz-
dasági jogi (beleértve a számviteli és adózási) előírásokat, s ezzel mind a magyar, mind 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 zökke-
nőmentesen teljesítsd. Ha dinamikusan fejlődő karunkat választod, egy olyan közösség részévé
válsz, ahol lehetőségek széles körével találod szembe magad. Válaszd a gazdaságtan és me-
nedzsment világát!
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> Vidékfejlesztés
Hogyan lehet elérni, hogy élhető, rendezett természet és épített környezet vegyen bennünket körül
és még munkát is biztosítsunk az adott régióban? Érdekel, hogy bővebb régiód milyen elvek, sza-
bályok, gazdasági feltételek mellett tud optimálisan fejlődni? Ne habozz! Nálunk a helyed, hiszen
a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara a gödöllői Szent István Egyetem Gazda-
ság- és Társadalomtudományok Karával közösen vidékfejlesztési alapképzést indít, s így ta-
nulmányaid sikeres elvégzésével mindkét intézmény diplomáját megszerzed. 

Képes leszel a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási
feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismeretek bir-
tokában, ökológiai szemléletük alapján a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munkát
tudsz végezni, és ismereteid a térségfejlesztés szolgálatába tudod állítani. A képzés 6 félév elméleti
képzésből és egy félév gyakorlatból áll.

Mindkét egyetem legalkalmasabb oktatóitól minden segítséget és támogatást megkapsz, hogy a vi-
dékfejlesztés területéhez tartozó széleskörű ismereteket elsajátíthasd az anyanyelveden, majd ré-
giófejlesztéssel foglalkozó irodákban, közigazgatási hivatalokban, turisztikai irodákban,
regionális rendezvények szervezőjeként, vagy akár projektíróként helyezkedhess el. Válaszd
a modern agráriumban megvalósuló közgazdász képzést, válaszd a vidékfejlesztési alapszakot!

> Kereskedelem és marketing
Szeretnéd tudni, hogyan működik napjaink kereskedelme? Ügyfél-centrikusan gondolkodsz, jó a
kommunikációs készséged, vagy éppen a marketingtrendeket figyeled a nemzetközi környezetben?
Erős analitikus készségekkel, s korszerű számítástechnikai felhasználói ismeretekkel rendelkezel?
Tárgyalóképes angol vagy német nyelvtudásod van, melyet magabiztosan használsz szóban és írás-
ban 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 Egyetem Gazdaságtudományi
Kara a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karával együttműködve kínálja
neked, s ennek köszönhetően tanulmányaid sikeres elvégzésével mindkét intézmény diplo-
máját megkapod. 

A közös képzésben mindkét intézmény legmegfelelőbb oktatóitól kapsz meg minden segítséget
a vállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, a különböző termékek
és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére, vagy akár a kereskedelmi folyamatok elemzésére
és tervezésére vonatkozóan. A megszerzett tudással kereskedelmi és marketingfeladatokat
láthatsz el, elhelyezkedhetsz reklámügynökségeknél, foglalkozhatsz kreatív marketing-
gel, vagy alapíthatsz saját vállalatot is. Légy nyitott és kreatív, légy a mi hallgatónk!

9

brosura 2019-7  2019. 01. 30.  18:52  Page 9



> Informatika tanári szak
Nem feltétlenül programozni szeretnél, viszont érdeklődsz a számítógépes folyamatok háttere és
módszertana iránt? Informatika szakos tanárként szintén jó esélyeid vannak az elhelyezke-
désre, hiszen hiányszakmáról van szó. Az információs-kommunikációs képességek fejlesztése
az állami oktatáspolitika egyik kiemelt célja. Hasonlóan az alkamazott informatika tanulmányi prog-
ramjához, ezen a szakon belül is elsajátíthatod a különböző programozási nyelveket, megismerheted
az operációs rendszereket, adatbázisrendszereket és számítógépes hálózatokat, valamint az infor-
matika elméleti hátterének, nem utolsó sorban pedig a weblapkészítésnek is a mestere lehetsz. 

Az informatikus kollégák számos hazai és nemzetközi együttműködés keretében folytatnak kutató-
munkát az informatika oktatáselmélete, animációkkal támogatott programozás-oktatás, webes app-
likációk fejlesztése, navigáció és mobilrobotika területén. Ha szeretnéd a számítógéppel kapcsolatos
tudásod az újabb generáció számára továbbadni, válaszd az informatikai tanári képzést – végzős-
ként pedig tanárként és informatikusként egyaránt elhelyezkedhetsz!

> Kémia tanári szak
A természettudományi szakok közül a kémiatanár szak továbbra is a keresett tanári szakok
közé tartozik, mivel abszolvenseit a munkaerőpiac a tanári pálya mellett a vegyipar és a gyógyszer-
ipar, illetve a laboratóriumi készséget igénylő szolgáltatások terén is várja.

Az alapképzés folyamán a kémia szakterületén belül a következő tantárgyakkal ismerkedhetsz meg:
szervetlen és szerves kémia, biokémia, analitikai, fizikai és környezeti kémia, valamint matematika,
illetve fizika a kémikusok számára. A gyakorlati képzés a laboratóriumi készségek elsajátítására és tö-
kéletesítésére irányul.

A mesterképzés során főként a módszertani lehetőségek és az új oktatási irányvonalak megisme-
résén keresztül készülhetsz fel a tanári hivatásra. Ilyenek például a motiváló és aktivizáló módszerek,
diagnosztikai és értékelő módszerek, az iskolai kémiai kísérletek módszertana, valamint a kémiai
és didaktikus szoftverek használata az oktatásban. Kiegészítő ismeretek elsajátítására is lehetősé-
ged nyílik, bepillantást nyerhetsz a kvantumkémia, a magkémia, a kötéselmélet, a koordinációs és
a fémorganikus kémia, valamint a spektrális módszerek egyes szakterületeibe is.

Tanárképző Kar
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> 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, genetikát, biokémiát, ökológiát, geo-
lógiát és számos további tantárgyat teljesíthetsz. Az oktatás gyakorlatias, az előadások és szemináriumok
mellett számos laboratóriumi gyakorlaton vehetsz részt. 

A képzés részét alkotják a terepgyakorlatok is, amikor kint a természetben ismerkedhetsz meg
az élővilág képviselőivel. A tudományos kutatási területünk kiterjed a flóra és fauna kutatására, a tejelő
haszonállatok vizsgálatára, az emberi populációk genetikai vizsgálatára, a fenntartható fejlődésre és az
ökológiai faktorok vizsgálatára egyaránt. A tanszék feladatai közé tartozik az oktatás és a kutatás a bio-
lógia tudományterületén belül, továbbá a biológia módszertanának biztosítása is.

> Matematika tanári szak
Szereted azt, ami észszerű és szeretnéd csiszolni az elméd? Szeretnél logikusan gondol-
kodni, és másokat is megtanítani erre? Úgy véled, hogy szükség van önállóan, kritikusan gondolkodó
emberekre? Válaszd a matematikát, jelentkezz a matematika tanári tanulmányi szakra! A megszerzett lá-
tásmódot és tudást az élet számos területén sikeresen fogod tudni alkalmazni! Az alapképzésben elsa-
játíthatod az algebra, a geometria és a matematikai analízis alapjait, valamint módszertani szemináriumok
keretében elmélyítheted a tudásodat a középiskolai matematika kiemelt témaköreiben. 

A mesterképzés során betekintést nyerhetsz a 20. századi modern matematika néhány területébe. Ku-
tatómunkánk kiterjed a számelmélet, illetve matematikai analízis néhány területére, a interaktív matematikai
szoftverek alkalmazásának lehetőségeire a matematika-oktatásban, valamint a matematika-oktatás mód-
szertanának aktuális kérdéseire. Légy te a jövő matematikatanára!

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

A képzés első három éve alatt óvópedagógiai, a mesterképzés két éve során pedig ál-
talános iskolai alsó tagozatos tanítói pályára készítünk fel. A tanszék biztosítja számodra az
innovatív módszertani képzést, az óvodai, nevelői és tanítói pedagógiai gyakorlatot. Van játékelmélet,
rajz, ének és még egy hangszeren is megtanulsz játszani. Foglalkozz Te is a kicsikkel, és légy
óvó néni/óvó bácsi, tanító néni/tanító bácsi!
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> Angol nyelv és irodalom tanári szak 
Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék biztosítja az átfogó irodalmi, irodalomtörténeti, va-
lamint nyelvészeti képzést. Ezen kívül országismeretet, kultúrtörténetet és fordításelméletet is
tanulhatsz, mely ismereteket nyelvtanárként kamatoztathatod majd. Módszertani, nyelvészeti és iro-
dalmi tárgyakat hallgathatsz. A tanszék biztosítja az egyetem nem nyelvi szakos hallgatóinak kiegészítő
(szak)nyelvi képzését is. A tanszék különös hangsúlyt fektet a szakmai, pedagógiai gyakorlatra, a leg-
frissebb és leghatékonyabb tanítási módszerek elsajátítására, valamint a nyelvi felzárkóztatásra, vagyis
az angol nyelv ismeretének tökéletesítésére. A nyelv gyakorlására remek lehetőséget nyújtanak a kül-
földi 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 előadá-
sok és szemináriumok keretében megismerkedhetsz a germanisztikai nyelvtudomány és irodalomtudo-
mány alapjaival, melyet mesterszinten átfogó módszertani képzés egészít ki. Az alap- és mesterszintű
programok elvégzésével elsősorban nyelvtanárként tudsz elhelyezkedni, de köszönhetően az országis-
meretet, fordításelméletet és kultúrtörténetet is felölelő képzésnek akár más pályán is megtalálhatod
számításodat. Folyamatosan bővülő külföldi partnerségeink révén pedig bekapcsolódhatsz a nemzet-
közi Erasmus-csereprogramba is, s így hasznos tudásra és értékes kapcsolatokra tehetsz 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, valamint a szlovák
nyelv- és irodalomtudomány területein érdekelt kutatók képzése. A kötelező általános is-
meretek mellett egyetemi színvonalú elméleti és gyakorlati képesítést szerezhetsz a nyelv- és iroda-
lomtudomány egyes szakterületein (pl. fonetika, morfológia, szintaktika, szemantika, lexikológia,
retorika, stilisztika, a nyelvtan és az irodalom tanításának módszertana, illetve irodalomelmélet, iro-
dalomtörténet, világirodalom, műértelmezés stb.). Rendszeres pedagógiai gyakorlaton vehetsz részt,
mindemellett lehetőséged nyílik a tudományos diákköri konferenciákon való részvételre is.

> Magyar nyelv és irodalom tanári szak
A tanszék feladata az általános és középiskolai tanárok képzése. Ezzel nemcsak a felvidéki magyar
nyelvű oktatásban vállal döntő szerepet, hanem egyúttal Szlovákia határain túl is kama-
toztatható tudást biztosít. Itt egyetemi színvonalú elméleti és gyakorlati képzést kaphatsz a nyelv-
és irodalomtudomány egyes szakterületein, valamint az ezekkel rokon területeken (filmesztétika, kul-
túraelméletek, stb.). A szakképzettséget jól megszervezett pedagógiai gyakorlatok során mélyítheted el.
Gyakorlóiskolák tekintetében a Tanárképző Kar kivételesen jó helyzetben van, hiszen több, különféle típusú
magyar tannyelvű iskolában nyújt lehetőséget a pedagógiai szakma elsajátítására – akár helyben is.
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> Pedagógia és köznevelés
A nemrégiben akkreditált képzés elvégzése után a hallgatók alapfokú egyetemi végzettséget és Bc. fo-
kozatot szerezhetnek. A szak azok számára ideális, akik nevelőként, szabadidős tevékenységek szer-
vezőjeként vagy szociális nevelőként kívánnak dolgozni. Képesítést adunk azok kezébe, akik az oktatási
intézményekben vagy olyan közintézményekben, illetve civil szervezetekben kívánnak hivatást vállalni,
melyek gyermek- és ifjúságsegítéssel, felzárkóztatással 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
képességeket szerezzenek.

> Történelem tanári szak
Érdekel a történelem? Íme, az alapozó képzés főbb tantárgyai: bevezetés a történettudományba,
történeti földrajz, Magyarország és népeinek története, Szlovákia története 1918-tól napjainkig, mo-
dern nemzetek születése, a holokauszt és a második világháború története, a történelemtanítás
módszertana, az európai művelődés története, bevezetés a vallástörténetbe, az 1848-49-es sza-
badságharc története, civilizációs változások. 

A mesterképzésen többek között a szlovák nemzeti mozgalom története, a szlovákiai magyarok tör-
ténete, Magyarország és a magyarok története 1918 után, a XX. század diktatúrái, az európai integ-
ráció története és a történelemdidaktika tantárgyak várnak rád. Kiegészítő órákként választhatod a
szlovák-magyar kapcsolatok történetét, a magyar és nem magyar kisebbségek Európában 1918
után, de akár hallgathatod a mindennapi élet a XX. század második felében elnevezésű előadásokat
is. Tanítsd te az igazi történelmet a jövő magyar generációjának, határon innen és túl!

> Kateketika (Hitoktatás) tanári szak
Ha vallásoktató szeretnél lenni, és szívesen oktatnád az ifjúságot, akkor szeretettel várunk! A fia-
talok hitének elmélyítése, illetve hitre juttatása komoly feladat. Amennyiben szeretnéd alaposabban
megismerni a Bibliát és annak titkait, a bibliai kortörténetet, a világvallásokat és a keresztény gondol-
kodást – egyszóval az európai kultúra alapjait, itt a helyed! Az egyik választott szakod mellett, amelyet
a Tanárképző Kar hallgatójaként tanulsz, a Református Teológiai Karon lehetőséged van kateketikát
tanulni. A program bármilyen szakpárosításban felkészít a református hitoktatásra.
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Használd ki a külföldi részképzést, életre szóló élmény lesz!

> Szociális gondoskodás képzés
A Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás tanulmányi program végzőse, a szociális gondozó -
szociális munkás, dolgozhat felnőtt, vagy gyermek gondozási területen, ahol a nevelés, az oktatás, a
testi és lelki egészségnek a helyreállítása, megőrzése a cél. Feladatukat családsegítő szolgálatoknál,
csecsemőotthonokban, idősek otthonában, gyermekotthonokban, szanatóriumokban, fogyatékosok in-
tézetében, vagy egyéni gondozás keretén belül végezhetik.
A Missziológia, diakónai és szociális gondoskodás alapképzést elvégző, Bc. titulust szerző hallgatóink
nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el önkormányzati intézményekben, szociális intézményekben, a köz-
igazgatásban, vagy a szociális szférában.
A szociális gondoskodás szak biztonságos szakmát ad a kezedbe, hiszen a társadalom elöregedésével
egyre több gondozóra van szükség. Magyarországon a határ menti megyékben nagy a kereslet a szo-
ciális gondozók iránt. E végzettség megszerzésével egy hiányszakmában kapsz európai értékű képzést
és partnerintézményeinknek köszönhetően használható gyakorlati tudást szerzel.

> Teológus képzés
Az összevont öt éves képzés sikeres elvégzése után „magiszteri” címet kapsz. A teológia tanulmányok
felkészítenek téged az egyházi szolgálatra, de ha nem szeretnél lelkészként tevékenykedni, egyéb terü-
leten is elhelyezkedhetsz. Kitűnő ismereteket szerezhetsz bibliai tudományokból, egyháztörténetből,
vallástudományból, gyakorlati teológiából, filozófiatörténetből, dogmatikából, etikából és még sok min-
den másból. Az öt éves képzés alatt megismerheted a református gyülekezetek életét, ahol diákként al-
kalmad nyílik szolgálatokat is teljesíteni. Nemzetközi találkozókon vehetsz részt és neves vendégelőadók
előadásait hallgathatod. Megtanulhatod görög, héber és latin nyelven olvasni és értelmezni a
Szentírás szövegeit. Mindennapos kreatív munkád mellett karitatív tevékenységet is folytathatsz. Ta-
nulmányaid 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 programjaira motivációs beszélgetés után, az összevont mesteri
képzésre pedig a felvételi vizsga sikeres abszolválásával kerülhetsz be, mely az általános műveltsége-
det, bibliaismeretedet valamint idegen nyelvi  képességeidet méri. A szóbeli rész a jelentkező motivá-
cióit vizsgálja az adott tanulmányi program iránt. A felvételi tervezett időpontja: 2019. július 8.

14

Nálunk minden adott, hogy egy összetartó magyar közösség 
tagjává válj! Ragadd meg az alkalmat, gyere hozzánk te is!

Református Teológiai Kar
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Használd ki a külföldi részképzést, életre szóló élmény lesz!

A Selye János Egyetem hallgatójaként lehetőséged nyílik Európa számos
országában több hónapos külföldi tanulmányutakon, valamint szakmai gya-
korlatokon 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
A meghirdetett országok különböző egyetemein több hónapon át tartó kül-
földi tanulmányi lehetőséget igényelhetsz, miközben az ott eltöltött idősza-
kot országonként meghatározott ösztöndíjjuttatások fedezik. A Selye János
Egyetem külföldi mobilitásokkal foglalkozó munkatársai arra törekszenek,
hogy a lehető legjobban segítsék tanulmányútjaid megvalósulását. A kül-
földi képzéseken való részvétel remek alkalmat biztosít más országok,
népek, különböző kultúrák és társadalmak megismerésére. 
Végül, de nem utolsó sorban, a mobilitási programok nagyszerű lehetősé-
get kínálnak a szakmai fejlődésre, az idegen nyelvi készségek fejlesztésére
és felbecsülhetetlen értékű tapasztalatszerzésre, akár életre szóló kapcso-
latháló kiépítésére. Az egyetem által felkínált és koordinált programok is-
mertetését és az azokkal kapcsolatos információkat az egyetem honlapján
az egyes programokhoz kapcsolódó állományok tartalmazzák.

Mobilitás-programok erasmus.ujs.sk

6THE GRAPHIC SYSTEM

COLOUR SCHEME

PROGRAMME COLOUR

Erasmus+ C M Y K
100 31 0 0

R G B
0 119 200

PANTONE  3005 C

WEB   #00  77  C8

C M Y K
100 80 0 0

R G B
0 68 148

PANTONE Reflex Blue C

WEB   #00  44  94

C M Y K
0 0 100 0

R G B
255 237 0

PANTONE  Yellow  C

WEB   #75  6E  AC

15

Nálunk minden adott, hogy egy összetartó magyar közösség 
tagjává válj! Ragadd meg az alkalmat, gyere hozzánk te is!
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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.

16

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

Egyetemi Könyvtár facebook.com/ukujs

uk.ujs.sk
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Egyetemi Sportközpont

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

A fizikumod ápolására a Testnevelés Tanszék által vezetett Egyetemi Sportköz-
pont kínál ideális környezetet. Az órarendbe is felvehetsz olyan tanórákat, ahol különböző
sportokat vagy fitnesztevékenységet űzhetsz, melyek teljesítéséért krediteket is kaphatsz.

Modern sporteszközökkel berendezett fitneszterem és táncterem vár rád, ahol különböző fog-
lalkozások váltják egymást, pl. step aerobik, crossfit, hot-iron, cardio tréning, body styling, stb.

Sportközpontunk tornatermében, a csapatjátékokban is kipróbálhatod magad, pl.: röp-
labda, kosárlabda, futsal, tollaslabda, asztalitenisz.

Érdekesség: hat hallgatónk (volt és jelenlegi) aktív sportolóként tevékenykedik: Koczkás
Tünde (box), Demin Viktor (kajak), Matej Marchyn (kosárlabda), Vincze Olivér (speedmin-
ton), Juhász Mária (birkózás), Darai Szilvia (floorball).

A Testnevelés Tanszék rendszeresen szervez többnapos tanfolyamokat, mint pl. úszó-
tanfolyam, sítanfolyam, turisztikai tanfolyam és kerékpártúra, ahová szintén szí-
vesen várják az érdeklődőket.

Az egyetem rendelkezik férfi extraligás röplabdacsapattal, férfi kosárlabdacsapattal, va-
lamint kispályás teremfoci (futsal) csapattal. Aktív sportolóként az egyetem igazolt játé-
kosává válhatsz és képviselheted az iskola színeit, mely tevékenységért motivációs
ösztöndíjban is részesülhetsz. Számos  projektben veszünk részt, az „Úton Velünk...”
programunk a sérült emberekkel foglalkozik, valamint az óvodásokkal is rendszeresen
végzünk mozgásfejlesztő programot, OviSport programmal készítjük fel a leendő óvó-
nőket. A Mozgással az egészségért programunkkal 120 óvodást kapcsolunk be évente.
Ezen kívül számos nemzetközi versenyen is részt vesznek csapataink például a labdarú-
gásban, de a sárkányhajó szarvasi versenyének is rendszeres résztvevői vagyunk.

Mozogj velünk egész évben!Egyetemi Könyvtár
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Kik azok, akik a tanárok mellett 
végigkísérnek Téged az egyetemi éveken?

18

sjehok.org

A hallgatói önkormányzat, (röviden HÖK) az egyetem szerves része, mely az egyetem hallgatóinak
köszönhetően működik. A HÖK az összes hallgató érdekében tevékenykedik, legyen szó érdekkép-
viseletről – tanulmányi- és bármilyen más jellegű ügyekben; az egyetemi lap, az úgynevezett ÁSZ szer-
kesztéséről és kiadásáról; vagy a hallgatói élet szervezéséről.

Mire gondolunk hallgatói élet alatt?
A sok szorgos óralátogatás és tanulás közepette szükséged van egy kis kikapcsolódásra, ezért sok-
színű rendezvények sokaságát biztosítjuk számodra az egész évben. Ilyenek az állandó jellegű egye-
temi bulik, kisebb-nagyobb vetélkedők és bajnokságok, az Egyetemi Bál, a Kari Napok, vagy a
Komáromi Egyetemi Napok (röviden KEN). Az áprilisban rendszeresen megrendezett „KEN”
egy egész hetes rendezvénysorozattá 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 megálmo-
dója; olyan fellépőkkel, mint a Punnany Massif, Republic, Magna Cum Laude, Irigy Hó-
naljmirigy, Hooligans, Road, Intim Torna Illegál; olyan programokkal, mint erődlátogatás,
gólyafilm-vetítés, gokartverseny, Játékok éjszakája, vagy a Futás a jövőért, ahol az egész várost
megmozgatjuk. Nálunk ezt mind átélheted!

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 évfolyamtársaid
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 szórakozásba 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! Szervez-
zük együtt a hallgatói életet! 
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Téged is vár a pezsgő kollégiumi élet! A Sirály Kollégiumban a város szé-
lén, a Tanárképző Kar közvetlen szomszédságában felújított két-három
ágyas szobák állnak a rendelkezésedre, ahol szobánként vagy kétszobán-
ként előtér, WC és fürdőszoba is a felszereltséghez tartozik. 

A kollégium közelében fellelhető több üzlet, áruház és bevásárlóközpont
is, így a napi bevásárlást gyorsan és kényelmesen elvégezheted. Az egye-
tem távolabbi épületeibe járó hallgatóként könnyedén eljuthatsz a belvá-
rosba, hiszen a városi buszmegálló 100 méterre található a kollégiumtól. 

Az elmúlt években nem csak a szobák, de a kollégium környéke is meg-
újult, ahol az ingyenesen használható multifunkcionális sportpálya mellett
parkoló, és egy hangulatos park is várja a kollégistákat. A fentebb leírta-
kon túl használhatók még tanulószobák, konyhák, közösségi termek,
pingpongasztal, valamint az internet-hozzáférés is biztosított.

Újabb jó hír, hogy elsősként 99%-ban kaphatsz majd kollégiumot, és a
későbbiekben is szinte minden igénylőnek tudunk szállást biztosítani,
aki szeretne! Bővebb információt a kollégiumokról az egyetemi webol-
dalon találsz.

Hogyan tudsz jelentkezni? 
Az „Elektronikus visszajelzés“ kitöltésekor az AIR-en (Akadémiai Informá-
ciós Rendszer) keresztül tudod majd igényelni a 'Kollégiumi elszállásolás'
(Ubytovanie) fül alatt. A kérelmeket 2019 augusztus második felében bí-
ráljuk el és az eredmények az AIR-ben lesznek megtekinthetők, illetve
postai úton is küldünk tájékoztatást. A kollégiumi beiratkozás és maga a
beköltözés szeptember első felében várható. 

Kollégium

19
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Cantus Iuventus - egyetemi kórus

Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK)

20

Jelentős részben az ISZK felel a Selye János Egyetemen található informatikai eszközök és a szolgáltatások
bebiztosításáért és foglalkozik az ezekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémák megoldásával.

•  Diákigazolványok (ISIC kártyák) kiállítását,
•  ingyenes, nagy sebességű internet-hozzáférést az egyetem összes épületében, beleértve a kol-

légiumi szobákat is (Wi-Fi),
•  minden hallgatónak saját egyetemi postafiókot (egyetemi levelezőrendszer, e-mail), nyomtatási,

fénymásolási és szkennelési lehetőséget kedvező áron, valamint egységes bejelentkezést a leg-
több  elektronikus szolgáltatáshoz,

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

Ha valamely hozzánk tartozó elektronikus szolgáltatásod nem működik, azt online bejelentheted (sup-
port). Az épületünket az egyetem Konferencia-központjának fő épülete mellett találod, ahol személyesen
is állunk rendelkezésedre!

Mit biztosít az ISZK a hallgatók számára?

Az egyetem női kara Aranykoszorús minősítést 
szerzett a XVI. és XVII. Kodály Napokon, 
Mgr. Orsovics Yvette, PhD. karnagy vezetésével.
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Cantus Iuventus - egyetemi kórus Karrier-tanácsadó 
Központ 
(KATA)

21

A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja (KATA) 
azon dolgozik, hogy:
•  kapcsolatot teremtsen a középiskolás diákokkal és toborozza a hallgatókat,

•  segítsen és válaszoljon az egyetem hallgatóinak karrier-kérdésekben,

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

A KATA munkatársai:
•  kiadványokat készítenek a lediplomázott hallgatóknak, melyeket ingyenesen megkapsz,

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

– Olcsóbb (25 €-t 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 átuta-
lásához szükséges adatokat tartalmazza.

> Az elektronikus 
jelentkezés folyamata:

Figyelem! Ahány tanulmányi prog-
ramra jelentkezel, annyiszor kell befi-
zetned a jelentkezési díjat;

1.  kiválasztod a tanulmányi programot,
amelyre jelentkezni szeretnél;

2.  regisztrálsz;
3.  kitöltöd a középiskolai eredményeidet

– lehet importálni az ún. elektronikus
ellenőrzőből (elektronická žiacká
knižka) is. Ez esetben, ha nem változ-
tatsz rajt  a, nem szükséges az iskola
igazolása sem;

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

5.  az elektronikus feladás után kinyom -
tatod, aláírod, igazoltatod az isko-
ládban és a kötelező mellékletekkel
együtt elküldöd az egyetem címére;

6.  a kinyomtatható fizetési megbízás (pla-
tobný príkaz) adatai alapján átutalod a
jelentkezési díjat;

7.  várod, hogy visszaigazoljuk a jelentke-
zésed;

8.  ha a jelentkezési lapodat hiányosan töltöt-
ted ki, vagy nem küldted el a szükséges
mellékleteket, felkérünk rá, hogy pótold;

9.  amennyiben a jelentkezéseddel kap-
csolatban mindent rendben találunk,
megkapod a felvételi határozatot.

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

Az első oldal:
•  akadémiai évet: 2019/2020;
•  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 választ-
ható 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 2019-ben érettségiznek, a kö-

zépiskola hitelesíti az adatokat. Azok a jelentkezők, akik 2018-
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

Hogyan adhatod be a jelentkezési lapot? 
>  Elektronikusan:

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

>  Postai úton:
a weboldalról letölthető (Prihláška na vysokoškolské štúdium) és a papírboltokban is megvásá-
rolható nyomtatványok segítségével. Jelentkezési díj 50 €.

A felvételi eljárásról röviden

22

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

•  aláírt szakmai önéletrajz,

•  a jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat (szelvény, banki kiírás),

•  az érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata (azok, akik 2019-ben tesznek érettségi vizsgát, köte-
lesek az érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát legkésőbb a beiratkozása napjáig leadni),

•  a többi mellékletet a karok határozzák meg a saját 2019/20-as akadémiai évre szóló felvételi követelményeikben.

Figyelem! Eredeti bizonyítványt az egyetem nem vesz át!
•  Amennyiben a középiskolai tanulmányaidat vagy annak egy részét külföldön végezted az érettségi bizonyítvá-

nyodat 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 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 az alábbiakat is:

>  ha a Gazdaságtudományi Karra jelentkezel, akkor azt hogy: 
„FELVÉTELI ELJÁRÁS - GAZDASÁGTUDOMÁNYI 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”.

Honosítás lépései külföldről jelentkezők számára
A külföldön megszerzett érettségi bizonyítványodat, amennyiben Szlovákiában szeretnéd folytatni 
a tanulmányaidat, honosíttatni kell. A honosítás az egyetemünkön történik, az alábbiak szerint:

1.  Az egyetem honlapján található formanyomtatványt kitöltöd, kinyomtatod, aláírod.

2.  A személyazonossági okiratodról (személyi igazolvány v. útlevél) készítesz egy fénymásolatot, 
majd azt körpecséttel rendelkező fordítóval lefordíttatod.

3.  Az érettségi bizonyítványodról készíttetsz egy hiteles fénymásolatot és egy hiteles fordítást.

4.  6,50 Eur értékben vásárolsz okmánybélyeget bármelyik postahivatalban Szlovákiában.

5.  Mindezt eljuttatod az általad kiválasztott kar tanulmányi osztályára, legkésőbb a beiratkozás napjáig.

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

23
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Egyetemi kifejezések
– ismerkedj meg velük!
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Mesterképzés:
A második felsőfokú végzett-
ségi szint 4-6 féléves (ma-
giszter, 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 vizsga-
időszakból (az oktatás után
a vizsgákra meghatározott
időszak) áll.

Alapképzés: 
Az első képzési ciklus (bac-
calaureus, bakalár, Ba., Bc.,
Bsc.), alapképzési szaktól
függően 6–8 féléves.

Bolognai folyamat:Célja az adott országok okta-tási rendszerének összehango-lása, a részvétel és a felsőfokúképzések közti átjárhatóságmegkönnyítése, biztosítása.

Kredit:
Az egyes tantárgyak teljesí-téséért bizonyos számú kre-dit jár. A képzés sikeresbefejezéséhez meghatáro-zott számú kredit megszer-zése szükséges.

AIS/AIR (Akadémiai 

Információs Rendszer): 

Ezen belül különböző tanul-

mányi ügyeket lehet intézni 

(tantárgyak felvétele, óra rend

készítése, vizsgákra való jelent-

kezés, jegyek megtekintése...),

a tanárok itt is küldenek üze-

neteket a diákoknak, illetve

különböző egyetemi forma-

nyomtatványok, dokumentumok

és szabályzatok is elérhetőek.

ais2.ujs.sk
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Egyetemi kifejezések
– ismerkedj meg velük!

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

mail.ujs.sk

Promóció:
Diplomaosztó ünnep-ség, ahol a végzettsé-get igazoló okleveletlehet átvenni.

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

Tanszék: 
Az egyetemen előadott tudo-
mányokkal, és azok tudo-
mányterületével foglalkozó
egy-egy szak részlege.

ZH (zárthelyi dolgozat): 

Hasonló, mint a középiskolai

témazáró dolgozat. Tantárgy

függő, de szinte minden sze-

meszterben több ZH-t kell

megírni az adott tantárgyból.

Vizsga:
Az ismeretek és képességek
elsajátításának ellenőrzése
és értékelése.

25

Kar:
Vezetője a dékán. A karokon
belül működnek a tanszé-
kek, melyek az egyes sza-
kok oktatásáért felelősek.

Szeminárium: 
Az évfolyam kiscsoportos bon-tásban tartott gyakorlati órái.

Előadás: 

Egész évfolyam számára tar-

tott elméleti óra.
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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 akadályozza őket a tanulmányaik végzésében. A felvételi eljárás kap-
csán, ha a jelentkezőnek speciális igényei vannak, akkor kérjük még a felvételi eljárás előtt lépjenek kapcsolatba a spe-
ciális igényű hallgatók koordinátorával.

A speciális igényű hallgatók koordinátora segítséget nyújt a megfelelő szak kiválasztásában, az órarend elkészítésében,
tanácsadást nyújt, biztosítja a kapcsolattartást a speciális igényű hallgatókat érintő részlegekkel. Ha bármilyen kérdésed
van, fordulj 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

Gazdaságtudományi Kar

Web: www.ujs.sk/gtk
Személyesen: 
Hradná ul. 21., 94501 Komárno 
(G308-as iroda)
Telefon: 035/3260-631, 035/3260-879
E-mail: tanulmanyi.gtk@ujs.sk

Tanárképző Kar

Web: www.ujs.sk/tkk
Személyesen: 
Bratislavská cesta 3322., 94501 Komárno 
(318-as iroda)
Telefon: 035/3260-735, 035/32-60-804
E-mail: tanulmanyi.tkk@ujs.sk

Református Teológiai Kar

Web: www.ujs.sk/rtk
Személyesen: 
Hradná ul. 21., 94501 Komárno 
(G308-as iroda)
Telefon: 035/3260-633
E-mail: tanulmanyi.rtk@ujs.sk

További információk
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