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Rektori köszöntő 
Kedves Olvasó!

A Selye János Egyetem újonnan kinevezett rektoraként örömmel tölt el, hogy érdeklődik
Szlovákia egyetlen teljes szervezettségű, magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmé-
nye iránt, amely 2004-ben azzal a szándékkal jött létre, hogy a szlovákiai magyar kö-
zösséget szolgálja.

E célcsoport számára lényeges tanulmányi szakokon
indítottuk és folytatjuk képzéseinket a Gazdaságtu-
dományi, a Tanárképző és a Református Teológiai
Karon három képzési szinten – alapképzésben, mes-
terképzésben és doktoranduszi PhD. képzésekben.
Intézményünk eddig is célként tűzte ki és továbbra
is küldetésének tekinti az anyanyelvű felsőoktatást,
a pedagógusképzést a magyar óvodák, illetve a ma-
gyar alap- és középiskolák számára,  a teológusok ki-
nevelését, továbbá a közgazdász, valamint az
informatikai szakemberek képzését a szlovákiai ma-
gyarság számára.

Az elmúlt 13 esztendő során egyetemünk összesen
6727 diplomát adott át azon hallgatóknak, akik sike-
resen fejezték be tanulmányaikat. Az intézményünk-
ben végzett hallgatók nemcsak diplomájuknak,
hanem idegennyelv-ismeretüknek köszönhetően is
versenyképesek a munkaerőpiacon.

Hallgatóink a tudományos diákköri konferenciákon is sikeresen szerepelnek. A kiváló
oktatási feltételeknek köszönhetően pedig minden lehetőség adott számukra, hogy a
társadalom megbecsült, sikeres tagjaivá, keresett és elismert szakemberekké váljanak.
Azt, hogy a végzett hallgatóink valóban helytállnak a munkaerőpiacon, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az a tény, hogy számos volt hallgatónk felelős munkakörben dolgo-
zik, többen közülük pedig az oktatói, vagy az alkalmazotti gárdánk aktív tagjaivá lettek.

Azt, hogy mit kínál a Selye János Egyetem és miért érdemes nálunk továbbtanulni, meg-
találja kiadványunk további részében. Az egyetem kiválasztásánál is kérem vegyék fi-
gyelembe a tényt, hogy az anyanyelven megszerzett tudás, az így elsajátított ismeretek
a legtartósabbak és legszilárdabbak. Éljen Ön is a lehetőséggel, válassza a Selye János
Egyetemet, hogy szeptembertől hallgatónkként üdvözölhessük Jókai és Lehár szülővá-
rosában, Komáromban!

Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD., a SJE rektora
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Miért válaszd az egyetemi létet?
Eljön az érettségi éve, és ott állsz a döntés előtt: vajon tovább tanuljak, vagy
kezdjek el rögtön dolgozni? Mégis milyen irányba induljak?

Nem kell aggódnod, hiszen Szlo-
vákiában öt év áll rendelkezé-
sedre államilag finanszírozott
képzésen részt venni. Életünk
nagy része a munkáról szól, így
miért ne vághatnál bele pár
évvel később? Dolgozni és pénzt
keresni diákéveid alatt is tudsz,
továbbá kellő felkészültséged
még szép ösztöndíjakat is hozhat
számodra a vizsgaidőszak után. 

Ha kimaradsz az egyetemi évekből egy
soha vissza nem térő élménysorozatról
maradsz le. Kérdezz meg bárkit, a gó-
lyatáborok, az egyetemi bulik, a kollé-
giumi évek és a cserediák programok
élményei, a már felnőttkorban kötött
egyetemi barátságok egy életen át elkí-
sérnek. Ennek érdekében érdemes ak-
tívan beolvadnod az egyetemi
közösségbe – legyen az a hallgatói ön-
kormányzat (HÖK), vagy akár a cso-
porttársakkal szervezett baráti esték. 

Mindemellett ne felejtsük el a leg-
fontosabb szempontot. Az egye-
tem elvégeztével egy diplomával
és minőségi tudással leszel gaz-
dagabb, mely egy fokkal előbbre
sorol téged az állásra jelentkezők
között. Így mindenképpen azt
ajánljuk, ne hagyd ki a tudás meg-
szerzésének lehetőségét! Légy Te
is részese az egyetemi létnek, le-
gyen az bárhol a világban!
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Miért épp a Selye János Egyetem?
Jó választás, mert:
► mind a tanulmányok, mind a teljes körű ügyintézés magyar nyelven (is) zajlik;
► nappali tagozatos hallgatóként tandíjmentesen végezheted el a képzéseket;
► nincs központilag meghatározott felvételi ponthatár, felvételi követelmény a sikeres

érettségi vizsga;
► az érettségi tantárgyaidtól függetlenül jelentkezhetsz szakjainkra;
► nálunk magyar nyelven végezheted el a képzést, és utána bárhol gond nélkül elhelyez-

kedhetsz a diplomáddal, tehát nincs úgynevezett röghöz kötés (magyarországi hallga-
tókra vonatkozik, mely szerint az államilag finanszírozott képzésben résztvevők
kötelesek azonos időtartamot Magyarországon ledolgozni, mint amennyit államilag
finanszírozott képzésben részt vettek)

► a központi nyelvvizsga megszerzése nem feltétele a diplomának;
► a doktoranduszi képzéseken jóval magasabb ösztöndíjakat szerezhetsz, mint Ma-

gyarországon;
► a Tanárképző Karon szabadon választhatsz a meghirdetett tanári szakok közül (sza-

bad szakpárosításban);
► a természettudományi jellegű tanári szakok (matematika, informatika, kémia és bio -

lógia) és az alkalmazott informatika szak hallgatójaként külön szakösztöndíjban ré-
szesülhetsz;

► motivációs ösztöndíj jár a tanulmányi előmeneteledért, szociális ösztöndíjjal támo-
gatunk, ha hátrányos helyzetű hallgató vagy;

► mobilitás-programok: Erasmus+, Ceepus és egyéb cserediák programok;
► kis egyetem, családias hangulattal, így a tanárokkal is közvetlenebb kapcsolatot épít-

hetsz ki;
► hallgatói notebookot igényelhetsz;
► épületeink korszerűek, jól berendezettek és felszereltek:
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● multimédiás tantermek
● kémiai és biológiai laboratóriumok
● nanokémiai és szupramolekuláris

központ

● nyelvi laboratóriumok
● számítógépes szaktantermek 

és robotikai központ
● az egész campust lefedő ingyenes internet.



Gazdaságtudományi Kar
► Alkalmazott informatika (alapképzés, Bc.)
► Vállalati gazdaságtan, és menedzsment (alapképzés, Bc.)
► Közgazdaságtan és vállalati menedzsment 

(mesterképzés, Mgr. és doktoranduszi képzés PhD.) 
Fiatal, dinamikusan fejlődő kar!

Tanárképző Kar
Tanári szakok alap- és mesterképzésen 
szabad szakpárosításban:

Önálló szakok:
► Óvodai és elemi pedagógia (alapképzés, Bc.)
► Tanítóképzés (mesterképzés, Mgr.)
► Magyar nyelv és irodalom (nem tanári szak 

– alapképzés, Bc. és doktoranduszi képzés PhD.)

Református Teológiai Kar
► Református teológia 

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

► Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás 
(alapképzés, Bc. és mesterképzés, Mgr.)
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További információk: 
Web: tkk.ujs.sk
Személyesen: Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno 

(318-as iroda) 
Telefon: 035/3260-735, 035/32-60-804
E-mail: tanulmanyi.tkk@ujs.sk

További információk: 
Web: gtk.ujs.sk
Személyesen: Hradná ul. 21, 94501 Komárno, 

(G308-as iroda) 
Telefon: 035/3260-631, 035/3260-879
E-mail: tanulmanyi.gtk@ujs.sk

További információk: 
Web: rtk.ujs.sk
Személyesen: Hradná ul. 21., 94501 Komárno, 

(G308-as iroda)
Telefon: 035/3260-633
E-mail: tanulmanyi.rtk@ujs.sk

► Kémia
► Biológia
► Matematika
► Informatika
► Történelem

► Német nyelv és irodalom
► Angol nyelv és irodalom
► Magyar nyelv és irodalom
► Szlovák nyelv és irodalom
► Kateketika (Hitoktatás)



Miért érdemes Komáromba jönni?
Komárom határvárosként ideális helyszín-
ként szolgál mindkét ország megismerésére.
Városunkban a tömegközlekedést és a taxi-
szolgáltatásokat is nagyon jutányos áron
használhatod 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 felfedezheted Szlovákia
bármely régióját! Kapcsolódj ki hallgatótársa-
iddal és vegyétek nyakatokba az országot!

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, Po-
zsony, Budapest és Bécs autóval körülbelül
másfél órás távolságban helyezkedik el.
Ennek köszönhetően, tanárok és diákok
egyaránt kihasználhatják a nagyvárosok adta
lehetőségeket, legyen szó kultúráról, szórako-
zásról vagy tudományos kutatásról. 

Komárom városa két külön országban, de
egy lélekként teszi lehetővé, hogy mind 
a szlovákiai mind a magyar oldal adta prog-
ramkínálatot kihasználhassák az itt élők.
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Kik azok, akik a tanárok mellett 
végigkísérnek Téged az egyetemi éveken?

A hallgatói önkormányzat, („HÖK”) az egyetem szerves része, mely az
egyetem hallgatóinak köszönhetően működik. A HÖK az összes hallgató
érdekében tevékenykedik, legyen szó érdekképviseletről – tanulmányi-
és bármilyen más jellegű ügyekben; az egyetemi lap, az úgynevezett ÁSZ

szerkesztéséről és kiadásáról; vagy a hallgatói élet szervezéséről.
Mire gondolunk hallgatói élet alatt?
A sok szorgos órahallgatás és tanulás közepette szükséged van egy kis kikapcsolódásra, ezért
sokszínű rendezvények sokaságát biztosítjuk számodra az egész év alatt. Ilyenek az állandó jel-
legű egyetemi 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 előadókkal, mint pél-
dául Zacher Gábor toxikológus, Bodrogi Gyula a nemzet színésze, Gundel Takács Gábor mű-
sorvezető, Gerendai Károly a Sziget Fesztivál főszervezője; olyan fellépőkkel, mint a Punnany
Massif, Republic, Magna Cum Laude, Irigy Hónaljmirigy, Hooligans, 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 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 nagyadag zenés-táncos szóra-
kozásba 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 kér-
désed 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!
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Tanulmányi programok bemutatása
Gazdaságtudományi Kar  
Alkalmazott informatika

Korunk egyik legdinamiku-
sabban fejlődő szakterülete az
informatika, hiszen a minden-
napi életünket egyre inkább
átszövi a modern technológia.
Különböző független előrejel-
zések szerint a közeli jövőben
egyre nagyobb szükség lesz
képzett informatikus szakem-
berekre, így az érvényesülés
egyik legbiztosabb módját
kaphatjátok kézhez. Ha érde-
kel hogyan működnek kü-
lönböző eszközök (kütyük),
számítógépek, különféle

elektronikus rendszerek, hogyan szövi át az életünket a virtuális valóság, akkor je-
lentkezz erre a szakra! Az alapvető elméleti ismeretek mellett megtanulsz algoritmi-
kusan gondolkodni és programokat írni, operációs és adatbázisrendszerekkel
dolgozni, számítógépes hálózatokat adminisztrálni, szoftvereket, webes és mobil al-
kalmazásokat fejleszteni, de foglalkozhatsz számítógépes képfeldolgozással, robotok
és drónok irányításával is. A tehetséges hallgatókat igyekszünk bevonni a kutatómun-
kákba is, akár az Intelligens Robotikai Központ kutatásaiba is bekapcsolódhatsz a kö-
vetkező témákban: ember-gép kommunikáció, robotrendszerek együttműködése,
autonóm rendszerek fejlesztése, 3D képfeldolgozás, modellezés és rekonstrukció, va-
lamint adatbányászat (data mining).

A tanszék munkatársai számos hazai és nemzetközi
együttműködés keretében folytatnak kutatómunkát
a feljebb felsorolt területeken. A jól képzett infor-
matikusok iránti kereslet a munkaerőpiacon vi-
lágszerte, de a régiónkban is magas és növekvő
tendenciát mutat. Ezen felül az informatikai szek-
tor még az egyik legmagasabb bérezést nyújtó
piaci ágazat is. Összefoglalva: azon kívül, hogy ér-
dekes, kreatív dolgokkal foglalkozhatsz, inspiratív
környezetben tanulhatsz, még versenyképes szak-
mát és elhelyezkedési lehetőséget is szerzel!
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Vállalati gazdaságtan és menedzsment
Közgazdász alapszakunk széles körben alkalmazható tudást és változatos elhelyezkedési
lehetőségeket biztosít a diploma megszerzése után. Méltán közkedvelt szakunk lehetőséget
nyújt számodra, hogy az érettségi vizsga után olyan tanulmányi szakon képezd magad tovább,

amely megfelel napjaink elvárásainak, a
rohanó, rendkívül gyorsan fejlődő és vál-
tozó világ által támasztott követelmények-
nek. Hallgatónként a magyar nyelven
oktatott tantárgyak mellett (közgazdasági
alapok, vállalatgazdaságtan, vállalati pénz-
ügyek, kutatásmódszertan, marketing, me-
nedzsment, logisztika, bankrendszerek)
szlovák nyelvű ismeretekkel (könyvvitel,
számvitel, üzleti jog) is bővítheted szaktu-
dásodat. Nálunk a közgazdaságtan min-
den területébe betekintést nyerhetsz. Sőt!

A határmentén kifejezetten keresett szakmára tehetsz szert, hiszen ismerni fogod a szlovák
adórendszert, ezzel a magyar cégek, ügyfelek számára is értékes tudás birtokában léphetsz
ki a jövő munkaerőpiacára. Oktatóinktól minden segítséget és támogatást megkapsz, hogy a
szlovák nyelvű tárgyakat is zökkenőmentesen teljesítsd. Lehetőséged nyílik idegen nyelvi
(angol, német) ismeretek elsajátítására is, amelyek főleg a szaknyelvi kommunikációra fek-
tetik a hangsúlyt. Nyelvi kurzusainkat elvégezve képes leszel nemzetközi tárgyalások lebo-
nyolítására, így komoly szakmai karriert építhetsz akár a multinacionális vállalkozások
különböző kulcspozícióit elfoglalva, mint például HR menedzser, pénzügyi elemző, marke-
ting menedzser, logisztikai vezető vagy akár könyvelő. Ezen kívül a közigazgatásban is ér-
vényesülhetsz, de ha érzel magadban affinitást, tudásodat kihasználva egy vállalkozás
indítása révén akár saját ötleteidet is sikerrel valósíthatod meg. 
Hallgatóként részt vehetsz több hazai és nemzetközi projektekben, vállalatokkal való együtt-
működésben, melyekkel rengeteg tapasztalatot gyűjthetsz. Ha érzed magadban a kedvet, az
erőt és a motiváltságot, számtalan nemzetközi és hazai versenyen mérettetheted meg magad,
amelyek a későbbiekben életrajzod figyelemfelkeltő pontjai lehetnek.
Ha dinamikusan fejlődő karunkat választod, egy olyan közösség részévé válsz, ahol lehe-
tőségek széles körével találod szembe magad. Válaszd a gazdasági menedzsment világát!
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Tanárképző Kar
Informatika tanári szak

Nem feltétlenül programozni szeretnél, viszont érdek-
lődsz a számítógépes folyamatok háttere és módszer-
tana iránt? Informatika szakos tanárként szintén jó
esélyeid vannak az elhelyezkedésre, hiszen hiány-
szakmáról van szó. Az információs-kommunikációs
képességek fejlesztése az állami oktatáspolitika egyik
kiemelt célja. Hasonlóan az alkamazott informatika
tanulmányi programjához, ezen a szakon belül is el-
sajátíthatod a különböző programozási nyelveket,

megismerheted az operációs rendszereket, adatbázisrendszereket és számítógépes há-
lózatokat, valamint az informatika elméleti hátterének, nem utolsó sorban pedig a web-
lapkészítésnek is a  mestere lehetsz. Az informatikus kollégák számos hazai és
nemzetközi együttműködés keretében folytatnak kutatómunkát az informatika okta-
táselmélete, animációkkal támogatott programozás-oktatás, webes applikációk fejlesz-
tése, navigáció és mobilrobotika területén. Ha szeretnéd a számítógéppel kapcsolatos
tudásod az újabb generáció számára továbbadni, válaszd az informatikai tanári képzést
– végzősként pedig tanárként és informatikusként egyaránt elhelyezkedhetsz!

Kémia tanári szak
A mai világban nagyon keresett tanári szakok a
természettudományi szakok, köztük a kémia is. Ez
esetben a tanulmányaid során a tantárgyak között
szerepel alapképzésben: a szervetlen és szerves
kémia, toxikológia, az analitikai-, fizikai-, környe-
zeti- és biokémia is, valamint a matematika illetve
a fizika a kémikusok számára. A gyakorlati képzés
a laboratóriumi készségek és módszerek elsajátítá-
sára irányul. A mesterképzés során főként módszer-
tani esetek, problémák, lehetőségek és új oktatási irányvonalak megismerésén 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. Kiegészítő ismeretek elsajátítására is lehetőséget kap-
hatsz, pl. a kvantumkémia, a nukleáris-, koordinációs-, és fémorganikus kémia, a kö-
téselmélet, valamint a spektrális módszerek szakterületein egyaránt. 

Biológia tanári szak
A biológia tanári szak egyre több iskolában jelent szabad állásajánlatot. Célunk az
egyetemi képzés során felkészíteni téged a pedagógiai munkára. Az oktatás során nö-
vénytant, állattant, embertant, mikrobiológiát, genetikát, biokémiát, ökológiát, geológiát
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és számos további tantárgyat teljesíthetsz. Az
oktatás gyakorlatias, az előadások és szeminári-
umok mellett számos laboratóriumi gyakorlaton
vehetsz részt. A képzés részét alkotják a terep-
gyakorlatok is, ahol kint a természetben ismer-
kedhetsz meg az egyes biológiai jelenségekkel.
A tudományos kutatási terület kiterjed a flóra
és fauna kutatására, a tejelő haszonállatok vizs-
gálatára, az emberi populációk genetikai vizsgá-

latára, a fenntartható fejlődésre és az ökológiai faktorok vizsgálatára egyaránt.
A tanszék feladatai közé tartozik az oktatás és a kutatás a biológia tudományterületén
belül, továbbá a biológia módszertanának biztosítása is.

Matematika tanári szak
Szereted azt, ami észszerű és csiszolni az elmédet?
Szeretnél logikusan gondolkodni, és szeretnél má-
sokat is megtanítani erre? Úgy véled, hogy szükség
van önállóan, kritikusan gondolkodó emberekre?
Válaszd a matematikát, jelentkezz a matematika ta-
nári tanulmányi szakra! A megszerzett látásmódot
és tudást az élet számos területén sikeresen fogod
tudni alkalmazni! Az alapképzésben elsajátíthatod az algebra, a geometria és a matema-
tikai analízis alapjait, valamint módszertani szemináriumok keretében elmélyítheted a
tudásodat a középiskolai matematika kiemelt témaköreiben. A mesterképzés során be-
tekintést nyerhetsz a 20. századi modern matematika néhány területébe. Kutatómun-
kánk kiterjed a számelmélet, illetve matematikai analízis néhány területére, a interaktív
matematikai szoftverek alkalmazásának lehetőségeire a matematika oktatásban, vala-
mint a matematika-oktatás, módszertan aktuális kérdéseire. Kiemelten foglalkozunk
a matematikaoktatás módszertanának aktuális kérdéseivel, illetve az oktatásban alkal-
mazható szoftverek megismerésével. Légy te a jövő matematikatanára!

Óvódai és elemi pedagógia (Bc.), tanítóképzés (Mgr.) 
A képzés első három éve alatt óvópedagógiai, a mesterképzés alatt pedig általános
iskolai alsó tagozatos tanítói pályára készítünk fel. A tanszék biztosítja számodra az

innovatív módszertani képzést, az óvo-
dai, nevelői és tanítói pedagógiai gyakor-
latot. Van játékelmélet, rajz, ének és még
egy hangszeren is megtanulsz játszani.
Fiúk figyelmébe kiemelten ajánljuk, hi-
szen a férfi nevelőket kifejezetten kere-
sik az óvodák és alapiskolák. Foglalkozz
Te is a kicsikkel, és légy óvó néni/óvó
bácsi, tanító néni/tanító bácsi!
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Angol nyelv és irodalom 
- és német nyelv és irodalom tanári szak

A  Modern Filológiai Tanszék szervezetileg két
részre oszlik: anglisztika és germanisztika szekci-
óra. Rajtuk keresztül átfogó irodalmi, irodalomtörté-
neti, valamint nyelvészeti képzésben részesülhetsz,
ezen kívül országismeretet, kultúrtörténetet és for-
dításelméletet is tanulhatsz, mely ismereteket nyelv-
tanárként kamatoztathatod majd. Mindkét szakon
módszertani, nyelvészeti és irodalmi tárgyakat hall-

gathatsz. A tanszék biztosítja az egyetem nem nyelvi szakos hallgatóinak kiegészítő
(szak)nyelvi képzését is. A tanszék különös hangsúlyt fektet a szakmai, pedagógiai gya-
korlatra, a legfrissebb és leghatékonyabb tanítási módszerek elsajátítására, valamint a
nyelvi felzárkóztatásra, vagyis az angol, illetve a német nyelv ismeretének tökéletesítésére. 

Szlovák nyelv és irodalom tanári szak
A tanszék elsődleges feladata az általános és közép-
iskolai tanárok, valamint a szlovák nyelv- és iroda-
lomtudomány területein érdekelt kutatók képzése.
A kötelező általános ismeretek mellett egyetemi szín-
vonalú elméleti és gyakorlati képesítést szerezhetsz a
nyelv- és irodalomtudomány egyes szakterületein (pl.
fonetika, morfológia, mondattan, jelentéstan, szókész-
lettan, retorika, stilisztika, a nyelvtan és az irodalom
tanításának módszertana, illetve irodalomelmélet,
irodalomtörténet, világirodalom, műértelmezés stb.).
Rendszeres pedagógiai gyakorlaton vehetsz részt,
mindemellett lehetőséged nyílik a tudományos diák-
köri 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 kamatoztatható tudást biztosít. Itt egyetemi színvonalú elméleti és gyakorlati képzést

kaphatsz a nyelv- és irodalomtudomány egyes
szakterületein, valamint az ezekkel rokon terü-
leteken (filmesztétika, kultúraelméletek, stb.).
A szakképzettséget jól megszervezett pedagó-
giai gyakorlatok során mélyítheted el. Gyakor-
lóiskolák tekintetében a  Tanárképző Kar
kivételesen jó helyzetben van, hiszen több, kü-
lönféle típusú magyar tannyelvű iskolában
nyújt lehetőséget a pedagógiai szakma elsajátí-
tására – akár helyben is.
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Magyar nyelv és irodalom (nem tanári szak)
Ezen szak kiváló választás, ha érdekel a magyar
nyelv, de nem tanári pályán képzeled el magad
a jövőben. A tanszék klasszikus filológiai képzést
(a nyelv szövegeivel való tudományos foglalko-
zást) biztosít az irodalom- és nyelvtudomány te-
rületéről. Kiváló lehetőség szakismereteid
elmélyítésére az itt működő kutatócsoportok,
például a variológiai kutatócsoport tevékenysége

is. Rendszeresen vendégelőadók előadásain vehetsz részt. Ha a legjobb hallgatók közé
tartozol, hazai és nemzetközi tanulmányi és tudományos diákköri megmérettetéseken
teheted próbára tudásod. Az ambiciózusabb hallgatók doktori képzésben válhatnak
a szakma kiváló művelőivé, tudományos kutatóivá.

Történelem tanári szak
Érdekel a történelem? Íme, az alapozó képzés főbb tan-
tárgyai: bevezetés a történettudományba, történeti föld-
rajz, Magyarország és népeinek története, Szlovákia
története 1918-tól napjainkig, modern nemzetek szüle-
tése, 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 mester-
képzésen 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 történelemdidaktika tan-
tárgyak várnak rád. Kiegészítő órákként választhatod a szlovák-magyar kapcsolatok törté-
netét, a magyar és nem magyar kisebbségek Európában 1918 után című órát, de akár
hallgathatod a mindennapi élet a huszadik 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 fiatalok hité-
nek elmélyítése, illetve hitre juttatása komoly feladat.
Amennyiben szeretnéd alaposabban megismerni a
Bibliát és annak titkait,  a bibliai kortörténetet,  a világ-
vallásokat,  a filozófiai és a keresztény gondolkodást –
egyszóval az európai kultúra alapjait, itt a helyed! 
A szakpárod mellett, amelyet a Tanárképző Kar hall-
gatójaként tanulsz, a Református Teológiai Karon lehe-

tőséget van katechetikát tanulni.   A program bármilyen szakpárosításban felkészít a
református hitoktatásra. A felekezeti hovatartozás és az egyháztagság nem elsődleges feltétel.
A szakmában való  érvényesülés a későbbiekben az egyházad jóváhagyásától függ.  
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Református Teológiai Kar
Református teológia (lelkészképzés)
Az összevont öt éves képzés sikeres elvégzése után „magiszteri” címet kapsz. A teológiai tanul-
mányok felkészítenek téged az egyházi szolgálatra, de ha nem szeretnél lelkészként tevékeny-
kedni, egyéb területen is elhelyezkedhetsz. Kitűnő ismereteket szerezhetsz bibliai

tudományokból, egyháztörténetből, egyházjog-
ból, vallástudományból, gyakorlati teo lógiából, fi-
lozófiatörténetből, dogmatikából, etikából és még
sok minden másból. Az öt éves képzés alatt meg-
ismerheted a református gyülekezetek életét, ahol
diákként alkalmad nyílik szolgálatokat is teljesí-
teni. Hetente neves vendégelőadók előadásait
hallgathatod és részt vehetsz teológustalálkozó-
kon is.  Megtanulhatsz görög, héber és latin nyel-
ven olvasni és értelmezni a Szentírás szövegeit.

Mindennapos kreatív munkád mellett karitatív tevékenységet is folytathatsz. Tanulmányaid
befejezése után építheted a rád bízott gyülekezetet, végezheted az igehirdetés szolgálatát,  fog-
lalkozhatsz az idősekkel, ifjúsággal és a gyermekekkel egyaránt. 
A Református Teológiai Kar szakjaira felvételi vizsgával lehet bekerülni, melynek írásbeli része
a jelentkező általános ismeretanyagát, bibliaismeretét valamint idegen nyelvi (angol, német
vagy egyéb világnyelv) képességeit méri. A szóbeli felvételi a jelentkező motivációit vizsgálja
az adott tanulmányi programban való részvételt illetően. A felvételi időpontja: 2017. július 7.

Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás
A missziológia, diakónia és az idősekről, rászorulókról való szociális gondoskodást a múlt-
ban szinte teljesen elhanyagolták, ma viszont a segítségnyújtás időszerűbb mint valaha.
Amennyiben ezen a szakon végzed a tanulmányaidat, abszolvensként képes leszel ele-
mezni a felmerülő problémákat és  reális meg-
oldásokat tudsz majd javasolni úgy, hogy
fenntartsd és javítsd a rászoruló lakosság élet-
körülményeit. Mindezt a  missziós és szociális
munka keretein belül, együttműködve az egy-
házzal és az önkormányzat szakembereivel vé-
gezheted. Képesítésed révén  elhelyezkedhetsz
az egyház diakónai intézményeiben, a szociá-
lis szféra különböző ágazataiban,  a mediációs
szférában esetleg egyéb magánintézményekben. A tanulmányi program szerkezete meg-
egyezik a környező országok és Európa hasonló tanulmányi programjaival, így kellő
átjárhatóságot biztosít.

Nálunk minden adott, hogy egy összetartó magyar közösség tagjává válj! 
Ragadd meg az alkalmat, gyere hozzánk te is!
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Univerzita J. Selyeho
Selye János Egyetem
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno 1
www.ujs.sk

POTVRDENIE

Meno a priezvisko: 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Dátum narodenia

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Potvrdzujem, že menovaný(á) sa zúčastnil(a) dňa 14. 02. 2017 na podujatí “Deň otvorených
dverí“ na UJS v Komárne. Toto potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť.

V Komárne, dňa 14. 2. 2017

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. 
Študijné oddelenie

IGAZOLÁS

Név: 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Születési dátum:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Ezen igazolás tulajdonosa 2017. február 14-én Komáromban (Szlovákia) részt vett a Selye János
Egyetem Nyílt Napján. Az igazolás hivatali ügyintézéshez saját kérésre lett kiállítva.

Komárom, 2017. 2. 14.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. 
Tanulmányi Osztály

Töltsd ki! Távozáskor pecséttel érvényesítjük.
(12:00-tól lesz erre lehetőség)
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A Selye János Egyetem Nyílt Napja
Program

9:30 Megnyitó
Rektori köszöntő 
Programismertetés

10:00 Gazdaságtudományi Kar bemutatkozása
10:00 Református Teológiai Kar bemutatkozása
10:45 Tanárképző Kar bemutatkozása
11:20 Elektronikus jelentkezés (interaktív előadás)

Fakultatív programok
10:30 A könyvtár és a sportközpont látogatása - 1
11:00 Az egyetem épü� leteinek megtekintése és városnézés - 1 
11:30 A könyvtár és a sportközpont látogatása - 2
12:15 Az egyetem épü� leteinek megtekintése és városnézés - 2

12:00-tól 15:30-ig szemináriumok, előadások megtekintése

Képkiállítások és nyeremény játékok a nap folyamán!

Selye Já�nos Egyetem
Univerzita J. Selyeho • J. Selye University

JÓL JÁRSZ,
HA IDE JÁRSZ!

   



Kérdőív  NYOMTATOTT BETŰVEL KÉRNÉNK SZÉPEN KITÖLTENI!
Név: Lakhely: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Középiskola: E-mail cím: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Honnan értesültél a Selye János Egyetem Nyílt Napjáról?

Online sajtó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyomtatott sajtó . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bemutatkozó előadás a középiskolákban TV, Forrás rádió

Facebook Ismerős ajánlása

2. Miért jöttél el a Nyílt Napra? 

Nálunk szeretnél tovább tanulni Személyes tapasztalat szerzése

Kíváncsiság, információ szerzése Szüleid, tanáraid tanácsára

Egyetem épületeinek megtekintése Igazolás miatt

Egyéb:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mely előadásokon vettél részt?

Református Teológiai Kar Tanárképző Kar Gazdaságtudományi Kar  

4. Milyen információra nem kaptál választ? Mi érdekelne még?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Más iskola nyílt napján is részt vettél már? Ha igen, hol?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Hogy tetszett a nyílt napunk? 

Kérjük, értékeld a rendezvényt 1-5-ig! (5-ös a legjobb)

Pontgyűjtő
Aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adatvédelmi nyilatkozat

A sorsolásban való rész-
vételhez 4 darab stand
matricája szükséges!
Beiratkozáskor sorsolunk!

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a Selye János Egyetem feldolgozza a
következő adataimat: teljes név, középiskola adatai, állandó lakcím,
elektronikus cím (e-mail) a későbbi jogszabályokkal teljes szövegű, a sze-
mélyes adatok védelméről szóló 428/2002 sz. törvénnyel összhangban.
A hozzájáruló nyilatkozatot határozatlan időre adom. Tudatában va-
gyok, hogy a személyes adataim feldolgozásához hozzájáruló nyilatko-
zatomat bármikor visszavonhatom, kivéve, ha a későbbi jogszabályokkal
teljes szövegű, a személyes adatok védelméről szóló 428/2002 sz. tör-
vény másként nem rendelkezik.

Týmto udeľujem súhlas Univerzite J. Selyeho so spracovaním mo-
jich nasledovaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, ad-
resa strednej školy a trvalého bydliska, elektronická adresa (e-mail)
v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.
Som si vedomá/ý, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
možem kedykoľvek odvolať, okrem prípadov, ked� zákon č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších pred-
pisov ustanovuje inak.
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Mobilitás-programok 
A Selye János Egyetem hallgatójaként lehetőséged adódik részt venni több hónapon
át tartó külföldi tanulmányúton, valamint szakmai gyakorlaton Európa számos
országában.  

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 országokban igényelhetsz több hónapon át tartó külföldi tanulmányi
ösztöndíjprogram-lehetőséget – a kint eltöltött időszakot országonként meghatározott
ösztöndíjjuttatások fedezik. A Selye János Egyetem külföldi mobilitásokkal foglalkozó
munkatársai arra törekszenek, hogy a lehető legjobban segítsék mobilitásod megvaló-
sulását. A külföldi képzéseken való részvétel remek lehetőséget biztosít új országok,
különböző kultúrák és társadalmak megismerésére. Végül, de nem utolsó sorban a
mobilitás-programok nagyszerű lehetőséget kínálnak szakmai fejlődésre, idegen nyelvi
készségek fejlesztésére és felbecsülhetetlen értékű tapasztalatszerzésre. Az egyetem
által felkínált és koordinált programok ismertetését és az azokkal kapcsolatos informá-
ciókat az egyetem weboldalán az egyes programokhoz kapcsolódó oldalaink tartalmaz-
zák. erasmus.ujs.sk

Használd ki a külföldi részképzést, életre szóló élmény lesz!
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Kollégium  
Téged is vár a pezsgő kollégiumi élet! Erre két lehetőséget is kínálunk számodra. Si-
rály Kollégium a város szélén, a Tanárképző Kar közvetlen szomszédságában he-
lyezkedik el. A kollégium közelében fellelhető több üzlet, áruház és bevásárlóközpont
is, így a napi bevásárlást gyorsan és kényelmesen elintézheted. Az egyetem távolabbi
épületeibe járó hallgatóként könnyedén eljuthatsz a belvárosba, hiszen a városi busz-
megálló 100 méterre található a kollégiumtól. Az elmúlt években nem csak a szobák,
de a kollégium környéke is megújult, ahol az ingyenesen használható multifunkcio-

nális sportpálya mellett parkoló, és egy han-
gulatos park is várja a kollégistákat. Ha
nyugodt környezetre vágysz, akkor a belvá-
rosi Danubius Kollégiumot érdemes válasz-
tanod. Mindkét kollégiumban felújított
két-három ágyas szobák és szobánként-két-
szobánként fürdőszoba és WC áll a rendelke-
zésedre. A fentebb leírtakon túl használhatók
még tanulószobák, konyhák, konditerem,
pingpongasztal, TV-szobák, valamint az in-
ternet-hozzáférés is biztosított.

Újabb jó hír, hogy elsősként 100%-ban kaphatsz majd kollégiumot, és a későbbi-
ekben is szinten minden igénylőnek tudunk szállást biztosítani, aki szeretne! Bő-
vebb információt a kollégiumokról az egyetemi weboldalon találsz.

Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK)
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.

Mit biztosít az ISZK a hallgatók számára?
► Diákigazolványok (ISIC kártyák) kiállítását 
► ingyenes, nagy sebességű internet-hozzáférést az egyetem összes épületében,

beleértve a kollégiumi szobákat is. (Wi-Fi)
► minden hallgatónak saját egyetemi postafiókot (egyetemi levelezőrendszer, e-

mail), nyomtatási, fénymásolási és szkennelési lehetőséget kedvező áron, vala-
mint egységes bejelentkezést a legtöbb  elektronikus szolgáltatáshoz,

► az egyetemen levő számtalan számítógépet és a számítógépes hálózat karban-
tartását, hogy minden működjön.

Ha valamely hozzánk tartozó elektronikus szolgáltatásod nem működik, azt online
bejelentheted (support). Az épületet az egyetem konferencia-központjának fő épü-
lete mellett találod, ahol személyesen is állunk rendelkezésedre!
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Sport és egészséges életmód 
Ne csak az eszed tornáztasd, 
tartsd karban a tested is! 
A fizikumod ápolására a Testnevelés Tanszék által vezetett
Egyetemi Sportközpont kínál ideális környezetet. Az óra-
rendbe is felvehetsz olyan tanórákat, ahol különböző sportokat
vagy fitnesztevékenységet űzhetsz, melyek teljesítéséért kredi-
teket is kaphatsz. 
Modern sporteszközökkel berendezett fitneszterem és táncte-
rem vár rád, ahol különböző foglalkozások váltják egymást, pl.
step aerobik, crossfit, hot-iron, cardio tréning, body styling, stb. 
Sportközpontunk tornatermében, a csapatjátékokban is kipró-
bálhatod magad, pl.: röplabda, kosárlabda, futball, tollaslabda,
asztalitenisz, floorball.
Érdekesség: hét hallgatónk aktív sportolóként tevékenyke-
dik:  Koczkás Tünde (box), Demin Viktor (kajak), Matej
Marchyn (kosárlabda) Samuel Podstupka (röplabda),
Vincze Olivér (speedminton), Juhász Mária (birkózás),
Darai Szilvia (floorball).

A Testnevelés Tanszék rendszeresen szervez többnapos tanfo-
lyamokat, mint pl. úszótanfolyam, sítanfolyam, turisztikai
tanfolyam és kerékpártúra, ahová szintén szívesen
várják az érdeklődőket.
Az egyetem rendelkezik női- és férfi röplabdacsa-
pattal, valamint nagypályás foci- és kispályás te-
remfoci (futsal) csapattal. Aktív sportolóként az
egyetem igazolt játékosavá válhatsz és képviselheted az iskola szí-
neit, mely tevékenységért motivációs ösztöndíjban is részesülhetsz. 

Mozogj velünk egész évben!



Egyetemi Könyvtár és Jegyzetbolt
Sok a kérdés, kevés a válasz? Szakirodalom, bibliográfia, könyvjegyzék... 
Nem tudod, hol keresd őket?
► könyvkölcsönzés
► szakirodalom-kutatás
► e-források
► nemzetközi adatbázisok
► reprográfiai szolgáltatások
► szakdolgozatok
► online katalógus
► jegyzetek, egyetemi tankönyvek

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

•Gyere el hozzánk, s kölcsönözz helyben,
vagy vidd haza a keresett irodalmat! •Ott-
hon is kereshetsz az online katalógusban!

•Jobb elektronikusan? Kölcsönözz e-könyv
olvasót! • Inspirálódnál a már végzett hall-
gatók munkáiból? Kutass a szakdolgozatok
adatbázisában, lapozz bele a diplomamun-
kákba! • Ha mindez nem elég, böngéssz
a szakfolyóiratokban!   • Olyan könyvet ke-
resel, ami nálunk nem elérhető? Igényelj
könyvtárközi kölcsönzést!
Megvennéd az egyetemi tankönyvet?
Jegyzetboltunkban ezt is megteheted!

www.uk.ujs.sk, www.facebook.com/ukujs           
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Énekelj az egyetemi kórusban!

Mi segítünk, hogy 
ne csak keress, 

találj is! 

Egyetemi Könyvtár 
– több mint 

könyvek tára.



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

► építse a kapcsolatot a középiskolás diá-
kokkal és toborozza az elsős hallgatókat

► segítsen és válaszoljon az egyetem hall-
gatóinak karrier-kérdésekben

► tartsa a kapcsolatot és erősítse az együtt-
működést az egyetem és a már végzett
hallgatók között.

A KATA munkatársai:
► kiadványokat készítenek a végzett hallgatóknak, melyeket ingyenesen besze-

rezhetsz
► közzéteszik a beérkező teljes- és részmunkaidős állásajánlatokat, ezekről a Selye

János Egyetem Karrier-tanácsadó Köz-
pontjának Facebookos oldalán tájékozód-
hatsz

► MBTI személyiségteszt elemzését vég-
zik, mely segítségével bővebb önisme-
retre tehetsz szert

► legyen az életrajz írása, motivációs levél
készítése, állásinterjúra való felkészítés
– mindenben segítenek Neked!

► speciális igényű hallgatók ügyében is itt
intézkedhetsz

A már diplomát szerzett öregdiákokat az egyetemi éveik utáni első lépésekben is
támogatjuk. Hallgatóink számos találkozó és rendezvény résztvevői lehetnek a „se-
lyés évek” után is. 
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Kapcsolat:
Az iroda központi 
elérhetőségei:
kata@ujs.sk
035/3260-874, 035/3260-671
Munkatársak:
Ištvánik Norbert - központvezető
istvanik.norbert@ujs.sk
Ulbrik Zoltán
ulbrikz@ujs.sk
Milány Kincső
milanyk@ujs.sk
Matus Veronika
matusovav@ujs.sk
Elek Zoltán
elekz@ujs.sk

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 során, ha a jelent-
kezőnek 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 kivá-
lasztásában, az órarend elkészítésében, tanácsadást nyújt, biztosítja a kapcsolattar-
tást a speciális igényű hallgatókat érintő részlegekkel. Ha bármilyen kérdése van,
forduljon 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
Telefon: 035/3260-874
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Hogy milyen a SJE-n egyetemistának lenni?
Sánta Kamilla, közgazdász hallgató

„A Selye János Egyetemre való jelentkezésemet az utolsó pil-
lanatban adtam be. Sokáig vacilláltam a döntésen, de most
már tudom: jól választottam! Az első néhány hónapom még
az egyetemmel való ismerkedésről szólt. Új arcok, fogalmak,
tanárok, tantárgyak. A hallgatói önkormányzatba való jelent-
kezésem óta a Komáromi Egyetemi Napok szervezőjeként és
a gólyatáborban csapatvezetőként is tevékenykedhetek. Ezen
kívül fél éve rendszeresen írok az egyetemi lapba is. Szeretek
ide járni és ennek a közösségnek a tagja lenni. Sokan azt
mondják, nagyon családias itt a hangulat. Ez az állítás
teljesen helytálló!“

Tóth Krisztián, teológus hallgató
„Sziasztok! Hogy milyen a Selye János egyetem diákjának
lenni? Az én szemszögemből: kiváltság!  Elsősorban azért,
mert református teológus lehetek bárhol a világon, de fel-
vidéki református teológus csak itthon a Selye János Egye-
tem Református Teológiai karán lehetek. Másodsorban pedig
azért, mert az egyetemi évek alatt rengeteg értékkel tud egy
„selyés“ gazdagodni, rengeteg tapasztalattal és természetesen
életre szóló élménnyel. Visszaemlékezve elsős éveimre csupa
jó dolgok jutnak az eszembe. A modern oktatási rendszer, a
sokszínű programok, sportok, kulturális alkalmak, egyetemi
bulik mind azt a célt szolgálják, hogy az egyetemi napjaimat
szebbé tegyék. Én örülök, hogy akkoriban jól választottam,
remélem Te is jól fogsz.”

Leczo Bence, magyar nyelvész hallgató
„Fontos számomra a szülőföld, és hogy itt magyarul tanulha-
tok. Azóta is büszkeséggel tölt el, hogy Felvidék egyetlen
magyar nyelvű egyetemén tanulhatok, és itt szerezhetem
meg diplomámat, ezzel növelve az esélyét, hogy itt tudjak
elhelyezkedni a későbbiek folyamán. Komárom egyébként
is belopta magát a szívembe, a pezsgő egyetemi élet pedig
rengeteg kikapcsolódási- és fejlődési lehetőséget biztosít, a
gazdag történelmi múlt pedig csak hab a tortán.“
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Stirber Tamás, 
közgazdász hallgató
„Hogy miért is szeretem a Selye János Egyetemet? 
A legfontosabb dolog, amit tudni kell, hogy az egye-
tem megtanít gyorsan tanulni, mely a jelenlegi felgyor-
sult világunkban hatalmas előnyt jelenthet az életünk
során. Egyetemistaként megtanultam felelősséget vál-
lalni saját magam iránt, mivel az egyetemista élet által
nyújtott szabadság mellett komoly teljesítményt is kell
nyújtani annak érdekében, hogy sikeresen elvégezzük
a tanulmányainkat. Az évek során rengeteg moti-
váló emberrel ismerkedtem meg, akikkel azóta is
tartom a kapcsolatot. Ha újra döntenem kéne,
akkor sem döntenék másként.“

Juhász Cintia, 
közgazdász hallgató
Számomra az volt a legfontosabb, amikor választás előtt
álltam, hogy mindenképp az anyanyelvemen tudjam foly-
tatni tanulmányaimat. Amikor először voltam itt, a nyílt
napon bemutatták a szakokat, és mivel már középiskolá-
ban belekóstoltam a gazdaságtan és a marketing világába
így nem volt kérdés, hogy ide szeretnék jelentkezni. Mikor
megkaptam az értesítőt, hogy „felvettek”, nagyon örültem
neki és kíváncsian vártam, milyen lesz az új környezet.
Szerencsére volt pár ismerős, akik segítettek az első na-
pokban, de gyorsan sikerült megszokni az új rendszert.
Színes diákélet fogadott, de ami legjobban felkeltette az
érdeklődésemet az volt, hogy külföldre utazhatok cse-
rediákként. Második év téli szemeszterében éltem is
ezzel a lehetőséggel, és megkezdtem tanulmányaimat
Dániában, Koldingban az International Business Aca-
demy-n (IBA). Amikor megérkeztem, úgy éreztem,
magam sem tudom, mire vállalkoztam, de mikor vége
lett, rájöttem: az eddigi egyik legjobb, legnagyobb él-
ményre és kalandra. Teljesen új környezet, tanárok,
diákok a világ minden részéről, oktatás természetesen
angol nyelven. Összességében, nagyon örülök, hogy
nem hagytam ki ezt a lehetőséget, mindenkinek csak
ajánlani tudom! Már csak ezért az élményért is örülök
annak, hogy a Selye János Egyetem hallgatója lehetek!
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Bobvos Gergely, 
teológus

„Mint frissen a gyakorlat terepére lépő végzett hall-
gató, nyugodt szívvel írok elismerő szavakat alma
materemről, amit sok bírálat ér, főleg az elméleti kép-
zés kapcsán. Jómagam a teológiai képzésről tudok
nyilatkozni, amiben különleges érték volt a szolgálat-
ban álló lelkész-tanárok által nyújtott gyakorlatorien-
tált megközelítés is. Ezt igazán csak a már
szolgálatba állt abszolvens tudja értékelni. Ráadásul
egy teológus hallgató számára segítség, ha a kar,
ahol tanul, egy nagy létszámú egyetem része, ahol
sokkal több kapcsolat kialakítására van lehető-
sége, mint egy kis létszámú, szeminárium léptékű
intézményben, némileg „üvegbúra alatt”.

Tóth Lilla, 
biológia-német nyelv és irodalom szakos tanár

„Komáromiként felmerült bennem a gondolat, hogy
érettségi után esetleg más városban folytatom a tanul-
mányaimat, de mivel az egyetem nyújtotta szakpáro-
sítás megfelelt, legjobbnak láttam, ha helyben tanulok
tovább. 2012-ben, az Erasmus program keretében 
féléves képzésben vehettem részt a németországi Augs-
burgban. Mivel németországi tartózkodásom nagy-
mértékben hozzájárult nyelvtudásom fejlesztéséhez,
elhatároztam, hogy amint lehetőségem adódik, újra
élni fogok az intézményünkben nyíló lehetőségekkel.
Tanulmányi eredményeimnek köszönhetően 2014 nya-
rán újra alkalmam nyílt egy teljes hónapot eltölteni a
regensburgi nyári egyetemen. A következő évben Bu-
dapestre utazhattam, ahol az ELTE határon túli ma-
gyarok számára megrendezett nyári egyetemén
betekintést nyerhettem a humán tudományok birodal-
mába. Aktivitásomnak, és nem utolsó sorban annak,
hogy megfelelően éltem az egyetem által kínált le-
hetőségekkel, az államvizsga után azonnal találtam
munkát, sikerült némettanárként elhelyezkednem.“

27diplomát! > > Selye Já�nos EgyetemSelye Já�nos Egyetem
Univerzita J. Selyeho • J. Selye Universitydiplomát! > >



A felvételi eljárásról röviden
Az adott kar dékánja arra a tanulmányi programra veszi fel a jelentkezőt, amelyet
az feltüntetett a jelentkezési lapon. Azon jelentkezők, akik teljesítették a felvételi
követelményeket (a jelentkezési lap határidőn belüli leadása és a sikeres érettségi
vizsgáról szóló dokumentum hitelesített másolatának leadása), de helyszűke miatt
nem nyertek felvételt az általuk kiválasztatott tanulmányi programra, a dékán fel-
veheti egy másik tanulmányi programra, ill. formára. Azon jelentkezők, akik felvé-
telt nyertek és tanulmányaikat itt szeretnék folytatni, kötelesek megjelenni a
beiratkozáson az adott kar által megadott módon, helyszínen és időpontban.

Felvételi segédlet
Hogyan adható be a jelentkezési ív?
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 pa-
pírboltokban is megvásárolható nyomtatványok segítségével. Jelentkezési díj 50 €.

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

Miért?
► Olcsóbb. Csak fele annyiba kerül (25 €-t spórolsz).

► Magyarul is kitöltheted.

► Gyorsabb a feldolgozás, a visszajelzés.

► Részletes útmutatót kapsz hozzá.

► Az információs rendszerből automatikusan kinyomtatható a fizetési megbízás
(platobný príkaz), ami a jelentkezési díj átutalásához szükséges minden adatot
pontosan tartalmaz.

Az elektronikus jelentkezés folyamata
1. Kiválasztod, mit szeretnél tanulni;
2. regisztrálsz;
3. kitöltöd a középiskolai eredményeidet – lehet importálni az ún. elektronikus el-

lenőrzőből (elektronická žiacká knižka) is. Ez esetben, ha nem változtatsz rajta,
nem szükséges az iskola igazolása sem;

4.   feltünteted, hogy látogattál-e már más felsőoktatási intézményt Szlovákia terü-
letén (akkor is, ha nem fejezte azt be);
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5.   az elektronikus feladás után kinyomtatod, aláírod, igazoltatod az iskoládban
és a kötelező mellékletekkel együtt elküldöd az egyetem címére;

6.   a kinyomtatható fizetési megbízás (platobný príkaz) adatai alapján átutalod a
jelentkezési díjat;

7.   várod, hogy visszaigazoljuk a jelentkezésed;
8.   ha valami hiányzik, felkérünk rá, hogy pótold;
9.   ha minden megfelelő, megkapod a felvételi határozatot.

A nyomtatványon beadott jelentkezési íven az alábbi adatokat köte-
lező feltüntetni (szlovákul):

Az első oldal:
• akadémiai évet: 2017/2018;
• 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 2017-ben érettségiznek, a középiskola hitelesíti

az adatokat. Azok a jelentkezők, akik 2016-ban vagy azelőtt érettségiztek, feltün-
tetik az érettségi átlagát is. A középiskola általi hitelesítés ebben az esetben nem
kötelező;

Harmadik oldal:
• jelentkező feltünteti, hogy látogatott-e már más felsőoktatási intézményt Szlo-

vákia területén (akkor is, ha nem fejezte azt be).
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A jelentkezési lap mellékletei a következők 
(elektronikus és nyomtatványon beadott jelentkezés esetében is):

• szakmai önéletrajz,
• az érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata (azon jelentke-

zők, akik 2017-ben tesznek érettségi vizsgát, kötelesek az érettségi bizonyít-
vány közjegyző által hitelesített másolatát legkésőbb a beiratkozás napjáig
leadni),

• a középiskolai bizonyítványok közjegyző által hitelesített másolatai abban az
esetben, ha a középiskola nem hitelesítette a jelentkező átlagát a jelentkezési
íven,

• a többi mellékletet a karok határozzák meg a saját 2017/18-os akadémiai évre
szóló felvételi követelményeikben.

Figyelem! Eredeti bizonyítványt az egyetem nem vesz át!

• Azok a jelentkezők, akik középiskolai tanumányaikat vagy annak egy részét kül-
földön végezték azoknak az érettségi bizonyítványukat honosíttatni kell. Bővebb
információt a honosításról az egyetem honlapján kapnak.

• Egy jelentkezési lapon kizárólag egy tanulmányi programot lehet megjelölni!
Akik több tanulmányi programra szeretnének jelentkezni, minden tanulmányi
programra kötelesek külön jelentkezést beadni, és minden alkalommal be kell
fizetniük a felvételi díjat!

• A nem megfelelően kitöltött jelentkezési lapok benyújtása esetén a jelentkezőket
felszólítjuk a hiányosságok pótlására!

• A jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt kérjük az alábbi címre el-
juttatni személyesen, vagy postai úton:

Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
SK-945 01  Komárno

Valamint kérjük a borítékra ráírni az alábbiakat is:

► ha a Gazdaságtudományi Karra jelentkezik, akkor azt hogy:
"FELVÉTELI ELJÁRÁS - GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR"

► ha a Tanárképző Karra jelentkezik, akkor azt hogy: 
"FELVÉTELI ELJÁRÁS - TANÁRKÉPZŐ KAR"

► ha a Református Teológia Karra jelentkezik, akkor azt hogy: 
"FELVÉTELI ELJÁRÁS - REFORMÁTUS TEOLÓGIAI KAR" 

Kérdés, észrevétel esetén a felveteli@ujs.sk e-mailcímre várjuk a leveleket!
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Alapképzés: 
Az első képzési ciklus (baccalaureus, bakalár,
Bc., Ba., Bsc.), alapképzési szaktól függően 6–
8 féléves.
Mesterképzés:
A második felsőfokú végzettségi szint (ma-
giszter, Mgr., Ma., Msc.), mely alatt mesterfo-
kozat és szakképzettség szerezhető.
Standard időszak:
alapképzés: 3 év/6 félév – nappali, 4 év/8
félév – levelező; mesterképzés: 2 év/4 félév –
nappali,3 év/6 félév – levelező; osztatlan kép-
zés 5 év/10 félév
Bolognai folyamat:
Célja az adott országok oktatási rendszerének
összehangolása, a részvétel és a felsőfokú kép-
zések közti átjárhatóság megkönnyítése, biz-
tosítása.
Szemeszter:
egyetemi félév (5 hónap), szorgalmi időszak-
ból (a félév azon része, mialatt az órákat lá-
togatod) és vizsgaidőszakból (az oktatás után
a vizsgákra meghatározott időszak) áll
Előadás: 
Az egész évfolyam számára tartott elméleti óra.
Szeminárium: 
Az évfolyam kiscsoportos bontásban tartott
gyakorlati órái.
Kredit:
Az egyes tantárgyak követelményeinek tel-
jesítéséért bizonyos számú kredit jár. A kép-
zés sikeres befejezéséhez meghatározott
számú kredit megszerzése szükséges.

Kar:
Az egyetem karokból áll. Vezetője a dékán. 
A karokon belül működnek a tanszékek, me-
lyek az egyes szakok oktatásáért felelősek.
ZH (zárthelyi dolgozat): 
Hasonló, mint a középiskolai témazáró dolgozat.
Tantárgy függő, de szinte minden szemeszter-
ben több ZH-t kell megírni az adott témakörből.
Vizsga:
Az ismeretek és képességek elsajátításának
ellenőrzése és értékelése.
TUF (tárgy újra felvétel):
Ha nem sikerül teljesíteni az adott félévben
az egyik tantárgyat, a következő évben, de
ugyanabban a szemeszterben a hallgató kö-
teles ismét felvenni.
Zimbra (egyetemi levelezőrendszer):
Ezen keresztül történik a levelezés diákok és
tanár között. www.mail.ujs.sk
AIS/AIR (Akadémiai információs rendszer): 
Különböző tanulmányi ügyeket lehet intézni (óra-
rend készítése, tantárgyak felvétele, vizsgákra je-
lentkezés, jegyek megtekintése...), a tanárok itt is
küldenek üzeneteket a diákoknak, illetve külön-
böző egyetemi formanyomtatványok, dokumentu-
mok és szabályzatok is elérhetőek. www.ais2.ujs.sk 
ISIC kártya: 
Nemzetközi diákigazolvány, amely feljogosít
az egyetem épületeibe való belépésre, nyom-
tatási rendszer használatára, kedvezménye-
ket biztosít pl.: utazásra.
Promóció: Diplomaosztó ünnepség, ahol a
végzettséget igazoló oklevelet lehet átvenni.
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