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Komárom 2021 



1. cikk 

Bevezető rendelkezések 

1. Az irányelv az SJE Alapszabályzata 44 cikk. (2) bek. alapján az SJE rektora által kerül 

kibocsátásra. 

2. A doktoranduszi képzést (doktoranduszi tanulmányokat) az alábbi törvények és előírások 

szabályozzák: 

a) a 131/2020 sz., többszörösen  módosított felsőoktatási törvény, 

b) az SJE Alapszabályzata, 

c) az SJE Tanulmányi Szabályzata, 

d) A doktoranduszképzés általános alapelvei az SJE-n. 

3. Jelen irányelv a doktoranduszi képzésre történő felvételi eljárás dokumentálása céljából kerül 

kibocsátásra.  

 

2. cikk 

A doktoranduszi képzésre történő felvételi eljárás dokumentálása  

1. A felvételi vizsga eredményét a felvételi bizottság zárt tárgyalás során értékeli. A felvételi 

bizottság tagja a jelentkező pontozását az  1. sz. mellékletként megjelölt értékelési íven jegyzi. 

A felvételi bizottság a doktoranduszi képzésre jelentkező személy teljeskörű pontozását a 2. sz. 

mellékletként megjelölt összesített értékelési íven végzi.      

2. A jelentkező értékelését az adott doktoranduszi tanulmányi program szakbizottsága végzi 

súlyozott pontrendszer alkalmazásával, majd a felvételi eljárást megelőzően az ülésen készült 

jegyzőkönyvbe foglalja. 

3. A felvételi bizottság jegyzőkönyvet készít a felvételi eljárás eredményéről a 3. sz. mellékletben 

megjelölt módon. A jegyzőkönyv kötelező mellékleteit képezik a doktoranduszképzésre 

jelentkezők összesített értékelési ívei. A doktoranduszi tanulmányi programok szakbizottságai 

módosíthatják a jelen irányelv 1. és 2. sz. mellékleteit. A módosítást a felvételi eljárást 

megelőzően az ülésen készült jegyzőkönyvbe foglalják.  

4. A felvételi eljárásról készült jegyzőkönyv a felvételi eljárás szabályos és törvényszerű mivoltát, 

és azt a tényt hivatott igazolni, hogy az eljárás megfelel a hatályos jogszabályoknak és 

összhangban van az SJE belső előírásaival. A felvételi eljárásról készült jegyzőkönyv 

hitelességéért és a felvételi eljárás jogszerű lebonyolításáért a felvételi bizottság elnöke viseli 

a felelősséget. A jegyzőkönyv akkor minősül aláírtnak, ha azt a felvételi bizottság minden tagja 

aláírta. Amennyiben a bizottsági tag elutasítja a jegyzőkönyv aláírását, ez a tény indoklás 

kíséretében feljegyzésre kerül a jegyzőkönyvbe.   

5. A jelentkező a hatályos törvényi előírás értelmében jogosult betekintést nyerni a saját felvételi 

eljárását érintő nyilvántartásba. Ugyancsak jogában áll megismerkedni a bizottság által 

kiállított, a jelentkező személyét érintő és az értékelt területeket is tartalmazó összesített 

értékeléssel. 

6. A felvételi eljárás nyilvántartása – a bizottsági tagok értékelési ívei, az összesített értékelési 



ívek és a felvételi eljárásról készült jegyzőkönyv – az illetékes kar dékáni hivatalának 

irattárában, majd 25 év iratmegőrzési kötelezettség mellett az SJE központi irattárában kerül 

tárolásra. Az iratmegőrzési kötelezettség leteltével a felvételi eljárás nyilvántartása átkerül 

végleges megőrzésre az állami levéltárba.   

3. cikk 

Záró rendelkezések 

1. Jelen irányelv az SJE Rektori Kollégiuma 2021. május 17-i ülésén került megvitatásra. 

Érvénybe- és hatálybalépésének napja megegyezik az aláírás napjával.  

 

 

 

Komárom, 2021. május 21. 

 Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. 

                                                                           az SJE rektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1.    A felvételi bizottság tagjának értékelési íve – minta  

2.  A felvételi bizottság által összesített értékelési ív – minta  

3. A felvételi eljárásról készült jegyzőkönyv – minta  



Príloha č. 1                                                                                                                                                                                                                 VZOR / MINTA 
Meno uchádzača na doktorandské štúdium/A doktoranduszi képzésre jelentkező neve:      Meno člena komisie/Bizottsági tag neve: 

BODOVÉ HODNOTENIE UCHÁDZAČA V PRIJÍMACOM KONANÍ NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX FAKULTY XXXXXXXX UJS 

 AZ SJE XXX KAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PHD. TANULMÁNYI PROGRAM DOKTORANDUSZKÉPZÉSÉRE PÁLYÁZÓ JELENETKEZŐ PONTOZÁSA 

Študijná a odborná/publikačná premisia uchádzača / A jelentkező tanulmányi és tudományos/publikációs előzményei 

I. Okruh hodnotenia 

I. Értékelt területek 
Poznámky 

Megjegyzések 
Počet bodov 

Elért pontszám 
1. Uchádzač s absolvovaným študijným programom druhého stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na 

XXXXXXXXXXXXXXX (môže byť aj XXXXXX alebo XXXXXXX) – maximálne ...... bodov 

2. szintű (magiszteri) XXXXXXXXXX végzettséggel rendelkező jelentkező (lehet XXXXXXXXX vagy XXXXXXXXX) 

– maximum …… pont 

 

 

2. Študijné výsledky uchádzača – maximálne ...... bodov 

A jelentkező tanulmányi eredményei – maximum …… pont 
  

3.  Doterajšia odborná a publikačná činnosť uchádzača: 
- za každú publikáciu z oblasti XXXXXXXXXXXXXXXX, evidovaných v databázach WoS alebo SCOPUS 

(zarátavajú sa aj publikácie z konferencií) – ...... bodov  
- za každú publikáciu mimo WoS alebo SCOPUS – ...... bodov  
A jelentkező eddigi tudományos és publikációs tevékenysége: 
- minden XXXXXXXXXXXXXXX WoS vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett publikációért (konferenciákról 

megjelent publikációk is beszámítanak) – …… pont 
- minden adatbázison kívül jegyzett publikációért – …… pont  

 Výsledky inej odbornej činnosti uchádzača v XXXXXXXXXXXXXXXX oblasti (preukázané  
výsledky v súťažiach a pod.) - za každú inú preukázanú odbornú činnosť v XXXXXXXXXXXXX oblasti – …… 

bodov  

A jelentkező egyéb XXXXXXXXXXXXXXX tudományos tevékenysége (versenyeken való alátámasztott részvétel, 

stb.) - minden egyéb XXXXXXXXXXXXX tudományos tevékenység – ….. pont 
Počet bodov za publikačnú a odbornú činnosť – maximálne ...... bodov  
A publikációs és tudományos tevékenységért elérhető pontok száma – maximum ...... pont   

 Doterajšia odborná prax uchádzača – ...... bodov  
A jelentkező eddigi szakmai tapasztalata – …… pont 

 

 

Spolu za študijné a odborné/publikačné premisie – maximálne ...... bodov 

Összesen a  jelentkező tanulmányi és tudományos/publikációs előzményéért – maximum …… pont 
 

Hodnotenie prijímacieho procesu uchádzača / A jelentkező felvételi eljárásának értékelése 

II. Okruh hodnotenia 

II. Értékelt területek 
Poznámky 

Megjegyzések 
Počet bodov 

Elért pontszám 
1. Hodnotenie návrhu projektu dizertačnej práce - maximálne ...... bodov 

A disszertációs munka projektjavaslatának/témavázlat minősége - maximum …… pont     
2. Prezentácia návrhu projektu práce - maximálne ...... bodov 

A témavázlat bemutatása - maximum …… pont     
3. Overenie znalosti svetového jazyka (anglický, nemecký, ruský) - maximálne ...... bodov 

Idegen nyelv ismerete (angol, német, orosz) - maximum …… pont     
Spolu bodov za hodnotenie prijímacieho procesu – maximálne ...... bodov 

A felvételi eljárásban kapott pontszám összesen – maximum …… pont  

DOSIAHNUTÉ BODY UCHÁDZAČA V PRIJÍMACOM KONANÍ (minimálny počet bodov potrebných pre prijatie uchádzača – ...... bodov) 
A JELENTKEZŐ ÁLTAL ELÉRT ÖSSZPONTSZÁM (a jelentkező felvételéhez szükséges minimális ponthatár – …… pont) 

Spolu: 
Összesen:  

V Komárne, dňa/Komáromban kelt: XXXXXXXX                     Člen komisie/Bizottsági tag: ……………………………………………………………………    



  

        

Poznámky a vysvetlivky:  
Študijné výsledky uchádzača (maximálne ...... bodov): 

Body za študijné výsledky sa prideľujú na základe váženého študijného priemeru známok všetkých absolvovaných predmetov počas štúdia (označíme S).   

Počet pridelených bodov je nasledovný: 

 

ak    1 ≤ S < 1,2   –  …… bodov 

ak 1,2 ≤ S < 1,4   –  ...... bodov 

ak 1,4 ≤ S < 1,6   –  ...... bodov 

ak 1,6 ≤ S < 1,8   –  ...... bodov 

ak 1,8 ≤ S < 2      –  ...... bodov 

ak    2 ≤ S            –  ...... bodov 

 

Overenie znalosti svetového jazyka: 

Obsahom prijímacej skúšky z cudzieho jazyka je zhrnutie obsahu krátkeho cudzojazyčného odborného textu vo zvolenom svetovom jazyku a preklad obsahu do 

maďarského alebo slovenského jazyka. Prijímacia komisia môže prideliť plný počet bodov na základe akreditovanej absolvovanej jazykovej skúšky. 

 

 

Megjegyzések és magyarázatok:  
A jelentkező tanulmányi eredményei (maximum ...... pont): 

A pontok hozzárendelése a súlyozott tanulmányi átlag alapján történik (ezt S-el jelöljük).  

Az odaítélt pontok száma a következő:  

 

ha    1 ≤ S < 1,2   –  ...... pont 

ha 1,2 ≤ S < 1,4   –  ...... pont 

ha 1,4 ≤ S < 1,6   –  ...... pont 

ha 1,6 ≤ S < 1,8   –  ...... pont 

ha 1,8 ≤ S < 2      –  ...... pont 

ha    2 ≤ S            –  ...... pont 

 

Idegen nyelv ismerete: 

Az idegen nyelv ismeretének felmérése egy rövid idegen nyelvű szakszöveg tartalmának a választott világnyelven és a magyar nyelven történő összefoglalását 

tartalmazza. A felvételi bizottság megadhatja a teljes pontszámot az akkreditált nyelvvizsga-bizonyítvány alapján



Príloha č. 2                                                                                                                                                                                                                 VZOR / MINTA 
Meno uchádzača na doktorandské štúdium/A doktoranduszi képzésre jelentkező neve:  

BODOVÉ HODNOTENIE UCHÁDZAČA V PRIJÍMACOM KONANÍ NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX FAKULTY XXXXXXXX UJS 

 AZ SJE XXX KAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PHD. TANULMÁNYI PROGRAM DOKTORANDUSZKÉPZÉSÉRE PÁLYÁZÓ JELENETKEZŐ PONTOZÁSA 

Študijná a odborná/publikačná premisia uchádzača / A jelentkező tanulmányi és tudományos/publikációs előzményei 

I. Okruh hodnotenia 

I. Értékelt területek 
Poznámky 

Megjegyzések 
Počet bodov 

Elért pontszám 
1. Uchádzač s absolvovaným študijným programom druhého stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na 

XXXXXXXXXXXXXXX (môže byť aj XXXXXX alebo XXXXXXX) – maximálne ...... bodov 

2. szintű (magiszteri) XXXXXXXXXX végzettséggel rendelkező jelentkező (lehet XXXXXXXXX vagy XXXXXXXXX) 

– maximum …… pont 

 

 

2. Študijné výsledky uchádzača – maximálne ...... bodov 

A jelentkező tanulmányi eredményei – maximum …… pont 
  

3.  Doterajšia odborná a publikačná činnosť uchádzača: 
- za každú publikáciu z oblasti XXXXXXXXXXXXXXXX, evidovaných v databázach WoS alebo SCOPUS 

(zarátavajú sa aj publikácie z konferencií) – ...... bodov  
- za každú publikáciu mimo WoS alebo SCOPUS – ...... bodov  
A jelentkező eddigi tudományos és publikációs tevékenysége: 
- minden XXXXXXXXXXXXXXX WoS vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett publikációért (konferenciákról 

megjelent publikációk is beszámítanak) – …… pont 
- minden adatbázison kívül jegyzett publikációért – …… pont  

 Výsledky inej odbornej činnosti uchádzača v XXXXXXXXXXXXXXXX oblasti (preukázané  
výsledky v súťažiach a pod.) – za každú inú preukázanú odbornú činnosť v XXXXXXXXXXXXX oblasti – …… 

bodov  

A jelentkező egyéb XXXXXXXXXXXXXXX tudományos tevékenysége (versenyeken való alátámasztott részvétel, 

stb.) - minden egyéb XXXXXXXXXXXXX tudományos tevékenység – …… pont 
Počet bodov za publikačnú a odbornú činnosť – maximálne ...... bodov  
A publikációs és tudományos tevékenységért elérhető pontok száma – maximum ...... pont   

 Doterajšia odborná prax uchádzača – ...... bodov  
A jelentkező eddigi szakmai tapasztalata – …… pont 

 

 

Spolu za študijné a odborné/publikačné premisie – maximálne ...... bodov 

Összesen a  jelentkező tanulmányi és tudományos/publikációs előzményéért – maximum …… pont 
 

Hodnotenie prijímacieho procesu uchádzača / A jelentkező felvételi eljárásának értékelése 

II. Okruh hodnotenia 

II. Értékelt területek 
Poznámky 

Megjegyzések 
Počet bodov 

Elért pontszám 
1. Hodnotenie návrhu projektu dizertačnej práce - maximálne ...... bodov 

A disszertációs munka projektjavaslatának/témavázlat minősége - maximum …… pont     
2. Prezentácia návrhu projektu práce - maximálne ...... bodov 

A témavázlat bemutatása - maximum …… pont     
3. Overenie znalosti svetového jazyka (anglický, nemecký, ruský) - maximálne ...... bodov 

Idegen nyelv ismerete (angol, német, orosz) - maximum …… pont     
Spolu bodov za hodnotenie prijímacieho procesu – maximálne ...... bodov 

A felvételi eljárásban kapott pontszám összesen – maximum …… pont  

DOSIAHNUTÉ BODY UCHÁDZAČA V PRIJÍMACOM KONANÍ (minimálny počet bodov potrebných pre prijatie uchádzača – ...... bodov) 
A JELENTKEZŐ ÁLTAL ELÉRT ÖSSZPONTSZÁM (a jelentkező felvételéhez szükséges minimális ponthatár – …… pont) 

Spolu: 
Összesen:  

V Komárne, dňa/Komáromban kelt: XXXXXXXX             XXXXXXXXXXXXXX            XXXXXXXXXXXXXXX          Študijné oddelenie FAKULTY XXXX 



             Predseda prijímacej komisie/A felvételi bizottság elnöke      Zapisovateľka/Jegyzőkönyvvezető             A XXXX KAR Tanulmányi Osztálya

  
 

Poznámky a vysvetlivky:  
Študijné výsledky uchádzača (maximálne ...... bodov): 

Body za študijné výsledky sa prideľujú na základe váženého študijného priemeru známok všetkých absolvovaných predmetov počas štúdia (označíme S).   

Počet pridelených bodov je nasledovný: 

 

ak    1 ≤ S < 1,2   –  …… bodov 

ak 1,2 ≤ S < 1,4   –  ...... bodov 

ak 1,4 ≤ S < 1,6   –  ...... bodov 

ak 1,6 ≤ S < 1,8   –  ...... bodov 

ak 1,8 ≤ S < 2      –  ...... bodov 

ak    2 ≤ S            –  ...... bodov 

 

Overenie znalosti svetového jazyka: 

Obsahom prijímacej skúšky z cudzieho jazyka je zhrnutie obsahu krátkeho cudzojazyčného odborného textu vo zvolenom svetovom jazyku a preklad obsahu do 

maďarského alebo slovenského jazyka. Prijímacia komisia môže prideliť plný počet bodov na základe akreditovanej absolvovanej jazykovej skúšky. 

 

 

Megjegyzések és magyarázatok:  
A jelentkező tanulmányi eredményei (maximum ..... pont): 

A pontok hozzárendelése a súlyozott tanulmányi átlag alapján történik (ezt S-el jelöljük).  

Az odaítélt pontok száma a következő:  

 

ha    1 ≤ S < 1,2   –  ..... pont 

ha 1,2 ≤ S < 1,4   –  ..... pont 

ha 1,4 ≤ S < 1,6   –  ..... pont 

ha 1,6 ≤ S < 1,8   –  ..... pont 

ha 1,8 ≤ S < 2      –  ..... pont 

ha    2 ≤ S            –  ..... pont 

 

Idegen nyelv ismerete: 

Az idegen nyelv ismeretének felmérése egy rövid idegen nyelvű szakszöveg tartalmának a választott világnyelven és a magyar nyelven történő összefoglalását 

tartalmazza. A felvételi bizottság megadhatja a teljes pontszámot az akkreditált nyelvvizsga-bizonyítvány alapján. 



Príloha č. 3                                                                                                            VZOR / MINTA 

 
Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem 

Fakulta XXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXX Kar 

________________________________________________________________________________ 

 

ZÁPISNICA/JEGYZŐKÖNYV 

 

 z prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 20XX/20XX 

a doktoranduszi képzés felvételi eljárásról a 20XX/20XX akadémiai évben 

 

 

Študijný odbor: .................................................................................................................................... 

Tanulmányi szak: .................................................................................................................................. 

 

Študijný program: ............................................................................................................................... 

Tanulmányi program: ........................................................................................................................... 

 

Termín a čas prijímacej skúšky: dňa ................... od ............. hod. 

A felvételi vizsga napja és időpontja:........................... napon, ..............órától  

 

Miesto: č. ..................................................................................... 

Helyszín: ...................................................................................... 

 

Predseda prijímacej komisie/A felvételi bizottság elnöke: 

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

 

Členovia/Tagok:                                                                   

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

 

Členovia prijímacej komisie vymenovaní dekanom Fakulty XXXXXXXXX dňa: ................ 

A felvételi bizottság tagjait a XXXXX Kar dékánja nevezte ki: ................ 

 

Počet prihlásených uchádzačov, ktorí boli pozvaní na prijímacie skúšky: 

A felvételi vizsgára meghívott jelentkezők létszáma: 

 

- na dennú formu doktorandského štúdia:         ................ 

- a doktoranduszi képzés nappali tagozatára:   ................ 

 

- na externú formu doktorandského štúdia:        ............... 

- a doktoranduszi képzés levelező tagozatára:   ............... 

 

Uchádzači prítomní na prijímacích skúškach: podľa prezenčnej listiny  

A felvételi vizsgán jelen lévő jelentkezők: a jelenléti ív alapján  

 

1) Priebeh prijímacieho konania/Felvételi eljárás menete 

Uviesť priebeh prijímacieho konania, otázky, odpovede. 

A felvételi eljárás lefolyása, kérdések, válaszok. 

 

 



Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem 

Fakulta XXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXX Kar 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Celkové hodnotenie uchádzačov/A jelentkezők összesített értékelése: 

 

P.č. 

Sorszám 

Priezvisko 

Vezetéknév 

Meno 

Keresztnév 

Titul 

Cím 

Forma štúdia 

Képzési forma 

Celkový počet 

získaných 

bodov 

Elért 

pontszám 

összesen 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Vyplnený a podpísaný súhrnný hodnotiaci hárok pre jednotlivých uchádzačov od komisie sú 

povinné prílohy zápisnice.   
Az egyes jelentkezőket illető aláírt összesített bizottsági értékelési ívek a jegyzőkönyv kötelező 

mellékletei.   

 

 

3) Návrh prijímacej komisie/A felvételi bizottság javaslata: 

Navrhujeme prijať na dennú formu štúdia v nasledovnom poradí: 

Felvételre javasoltak nappali tagozatos képzésre a következő sorrendben: 

 

P.č. 

Sorszám 

Priezvisko 

Vezetéknév 

Meno 

Keresztnév 

Titul 

Cím 

Forma štúdia 

Képzési forma 

Hodnotenie 

Értékelés 

1.    denná/nappali  

2.    denná/nappali  

3.    denná/nappali  

4.    denná/nappali  

5.    denná/nappali  

 

Navrhujeme prijať na externú formu štúdia v nasledovnom poradí: 

Felvételre javasoltak levelező tagozatos képzésre a következő sorrendben: 

 

P.č. 

Sorszám 

Priezvisko 

Vezetéknév 

Meno 

Keresztnév 

Titul 

Cím 

Forma štúdia 

Képzési forma 

Hodnotenie 

Értékelés 

1.    externá/levelező  

2.    externá/levelező  

3.    externá/levelező  

4.    externá/levelező  

5.    externá/levelező  
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Fakulta XXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXX Kar 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Nesplnil prijímacie kritériá: 

Nem teljesítette a felvételi kritériumokat: 

 

P.č.  

Sorszám 

Priezvisko  

Vezetéknév 

Meno  

Keresztnév 

Titul  

Cím 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

4) Podpisy členov prijímacej komisie 

Felvételi bizottság aláírásai 

 

 

 

 

Predseda prijímacej komisie: 
A felvételi bizottság elnöke:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ........................................... 

 

 

Členovia prijímacej komisie:  
A felvételi bizottság tagjai: 

tag: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................... 

tag:      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            ........................................... 

 

 

 

  

 

tajomník/zápisnicu vyhotovil: 

titkár/jegyzőkönyvvezető: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         ........................................... 

 

 

 

 

Zapísané v Komárne, dňa:  ................................................  

Kelt Komáromban, .......................................................-én 


