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A Magyar nyelv és irodalom doktori tanulmányi program  

Filológia szakának felvételi követelményei a  

2020/2021-es akadémiai évre 

 

 

A Selye János Egyetem Tanárképző Karán Magyar nyelv és irodalom doktori tanulmányi 

program indul Filológia szakon nappali rendszerben a 2020/2021-es akadémiai évben. 

 

Jelentkezési határidő: 2020. július 31.   

 

A jelentkezés módja 

 

A SJE TKK az elektronikus formában történő jelentkezést részesíti előnyben. Az elektronikus 

jelentkezés a SJE akadémiai információs rendszere segítségével történik, amely elérhető 

a következő linken: https://e-prihlaska.ujs.sk.  

 

 

 

Tanulmányi program A képzés 

formája  

A 

tanulmányok 

standard 

időtartama 

(akadémiai 

évben) 

Tervezett 

hallgatói 

létszám 

Magyar nyelv és irodalom nappali 3 2 

 

 

A felvételi eljárás további követelményei 

 

A doktori programba történő felvételről a Felsőoktatási törvény 56. §-ának 3. bekezdése 

rendelkezik. Alapvető követelmény a felsőfokú második szintű (MA, illetve Mgr.) végzettség 

Filológia szakon az alábbi tanulmányi programok valamelyikén: 

 Magyar nyelv és irodalom (nem tanári szak), 

 Magyar nyelv és kultúra, 

 Hungarológia. 

Valamint egyéb rokon szakokon. 

 

További követelmény a Felsőoktatási törvény 57. §-ának 3. bekezdése alapján a nyomtatott 

jelentkezés benyújtása (elektronikus jelentkezés esetén is) az egyetem címére (Selye János 

Egyetem, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno), a disszertáció kutatási tervének 

benyújtása (a mellékelt minta alapján), valamint a felvételi vizsga abszolválása. A 

jelentkezésre vonatkozó részletek elérhetők itt: http://ujs.sk/sk/prihlaska.html. 

https://e-prihlaska.ujs.sk/
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A felvételi vizsga formája és tartalmi keretei 

 

A felvételi vizsga egy, a kar dékánja által jóváhagyott szakmai bizottság előtt zajlik. 

A jelentkező a vizsgán vázolja a kutatási tervét, valamint válaszol a bizottság által feltett 

kérdésekre. A bizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe a vizsga során:  

 

●   A kutatási terv (projekt) prezentációja.  

● A projektnek tartalmaznia kell a disszertáció témáját, a célkitűzést, az alkalmazott 

módszereket, az eddig elvégzett kutatást (eddigi publikációkat, TDK-eredményeket), valamint 

a téma szakirodalmát.  

 

A felvételi eredményéről a kar dékánja dönt a felvételi bizottság javaslata alapján. Alacsony 

létszámú jelentkező esetén a karnak jogában áll nem indítani a tanulmányi programot.  

 

A felvételi vizsga értékelési szempontjai: 

Az értékelt terület Maximális pontszám 

A kutatási terv értékelése 

Eredetiség, a kutatási téma aktualitása és jelentősége az adott 

tudományterületen; tájékozottság a hazai és külföldi 

szakirodalomban; a választott módszerek adekvát jellege; 

a tudományos szaknyelv ismerete; a benyújtott projekt helyesírási és 

formai színvonala 

25 

A felvételi vizsga szóbeli részének értékelése  

A kutatási terv szóbeli prezentációja 

A bizottság tagjainak kérdéseire adott válaszok 

20 

A jelölt tudományos és publikációs aktivitása  

Aktív részvétel tudományos rendezvényeken, projektekben  

Publikációs aktivitás 

15 

Maximális pontszám 60 

Minimális pontszám a sikeres felvételihez 42 

 

 

A felvételi vizsga időpontja: 2020. augusztus 27. 

 

A sajátos igényű jelentkezők a Felsőoktatási törvény 57. §-ának 4. bekezdése alapján 

kérvényezhetik a felvételi vizsga lefolytatásának specifikus, a sajátos igényeknek megfelelő 

lebonyolítását. Ehhez a sajátos igényű jelentkezőnek a Felsőoktatási törvény 100. §-a 3. 

bekezdésének alapján kötelessége a kérvényhez egy három hónapnál nem régebbi orvosi 

igazolást, vagy pszichológus, logopédus, iskolai pszichológus, iskolai logopédus, illetve 

speciális pedagógus szakvéleményét mellékelnie. 
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A külföldi jelentkezők számára kötelező a második szintű (MA, illetve Mgr.) felsőfokú 

végzettségről szóló igazolás hitelesített másolatának benyújtása. A részletekről itt 

tájékozódhatnak: http://ujs.sk/sk/prihlaska.html. 

 

http://ujs.sk/sk/prihlaska.html

