
A felvételi eljárás részletes leírása 

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar (SJE TKK) Történelem Tanszéke a 2022/2023-as 

akadémiai évben az alábbi felvételi követelményeket hirdeti meg a 3. szintű (doktoranduszi) 

képzésére: 

Tanulmányi szak (Študijný odbor): 38. Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok / 38. 

Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Tanulmányi program: 3. szintű, doktoranduszi 

A tanulmányi program neve: Történelemdidaktika / Didaktika dejepisu 

Akadémiai év: 2022/2023 

A képzés formája: nappali és levelező  

A tanulmány standard hossza: 3 év (nappali), 4 év (levelező) 

A tanulmányi program elvégzése után odaítélt akadémiai titulus: PhD. 

Az oktatás nyelve: magyar 

A felvételi jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. június 06. (nappali és levelező tagozat) 

Az SJE TKK előnyben részesíti az elektronikus formában beküldött jelentkezést, ami az 

Akadémiai Információs Rendszeren (AIS) keresztül történik, és az alábbi linkekre kattintva érhető 

el: [http://www.ujs.sk/sk/prihlaska.html] és [http://e-prihlaska.ujs.sk]. 

Az SJE TKK a 2022/2023-as akadémiai évben 3 nappali (ösztöndíjban részesülő) és 3 levelezős 

(költségtérítéses) hallgatót tervez felvenni. 

 

A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2022.07.07. (nappali és levelező tagozat) 

 

PhD.-ügyintézés, információk: 

Bc. Vas Csilla tanulmányi referens 

Iroda: TKK 217 

e-mail: (vasc@ujs.sk) 

telefon: 00421-35-3260-807 

 

A 2022/2023-as disszertációs témák és vezetőik: 

Témavezető / Vedúci témy: Prof. Dr. Tóth Péter, PhD. / Prof. Dr. Péter Tóth, PhD.: 

A reáloktatás helyzete a 18. század végén és a 19. század elején Észak-Magyarországon. Reálne 

vzdelávanie na území severného Uhorska na konci 18. a na začiatku 19. storočia. 

 

Témavezető / Vedúci témy: Prof. Dr. Tóth Péter, PhD. / Prof. Dr. Péter Tóth, PhD.: 

A pietizmus és a filantropizmus hatása a felső-magyarországi evangélikus oktatásra a 18-19. 

században. Vplyv pietizmu a filantropizmu na luteránske školstvo v Hornom Uhorsku v 18. - 19. 

storočí. 

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. / Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.: 

Primér történelmi források iskolai történelemtanítási célú didaktikai feldolgozása és 

http://www.ujs.sk/sk/prihlaska.html
http://e-prihlaska.ujs.sk/


felhasználása (általános iskolában vagy gimnáziumban, ajánlott vagy választott téma alapján). 

Didaktizovanie primárnych historických prameňov pre potreby školského vyučovania dejepisu 

(základná škola alebo gymnázium, téma odporúčaná alebo ľubovoľná) 

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. / Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.: 

A kontroverzív történelmi források iskolai-didaktikai célú felhasználásnak lehetőségei (ajánlott 

vagy választott téma alapján) Kontroverzné historické pramene a možnosti ich využívania pre 

školské-didaktické potreby (téma odporúčaná alebo ľubovoľná) 

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. / Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.: 

A kritikai gondolkodás fejlesztésének a lehetőségei az iskolai történelemtanítás és a 

történelemdidaktika kontextusában (ajánlott vagy választott téma alapján) Možnosti rozvoja 

kritického myslenia v kontexte školského vyučovania dejepisu a didaktiky dejepisu 

(téma odporúčaná alebo ľubovoľná) 

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. Simon Attila, PhD. / Dr. habil. Attila Simon, PhD.: 

Egy választott szlovákiai magyar középiskola története és jelentősége a szlovákiai 

magyar közösség szempontjából a huszadik század első felében. História a význam vybranej 

strednej školy s vyučovacím jazykom maďarským v prvej polovici dvadsiateho storočia. 

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. Popély Árpád, PhD. / Dr. habil. Árpád Popély, PhD.: 

A jogfosztottság évei a magyar és szlovák szakirodalomban és történelemtankönyvekben. Roky 

bezprávia v maďarskej a slovenskej odbornej literatúre a učebniciach dejepisu 

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. Szarka László, CSc. / Dr. habil. László Szarka, CSc.: 

Helytörténet oktatása a szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolákban 1993–2020. Vyučovanie 

lokálnych dejín na základných školách s maďarským vyučovacím jazykom na Slovensku 1993–

2020. 

 

Témavezető / Vedúci témy: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. / Dr. habil. PaedDr. Kinga 

Horváth, PhD.: A dualizmus korszakának kompetencia alapú oktatása napjainkban az általános 

iskolás történelemórákon. Kompetenčné vyučovanie obdobia dualizmu na hodinách dejepisu vo 

vyšších ročníkoch základných škôl. 

 

A témavezetők elérhetősége: 

Prof. Dr. Tóth Péter, PhD. [tothp@ujs.sk] 

Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. [vajdab@ujs.sk] 

Dr. habil. Simon Attila, PhD. [simona@ujs.sk] 

Dr. habil. Szarka László, CSc. [szarkal@ujs.sk] 

Dr. habil. Popély Árpád, PhD. [popelya@ujs.sk] 

Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga Horváth, PhD. [horvatki@ujs.sk] 



A Történelemdidaktika 3. szintű (doktoranduszi) tanulmányi program részletes felvételi 

feltételei 

1)_A második szintű (magiszteri) tanulmányi program sikeres elvégzése az alábbi szakok 

valamelyikén: 

 történelemtanár, egyszakos (učiteľstvo histórie, jednoodborové štúdium) 

 történelemtanár, szakpárosításban (učiteľstvo histórie v kombinácii)  

 pedagógia (Szlovákiában ,,Pedagogika”, Magyarországon ,,Neveléstudomány”) 

 

A 2019. szeptember 1-jétől érvényes törvényi szabályozás miatt csakis a fenti három szak Mgr. 

(mesterszintű) végzettjei jelentkezhetnek.  

 

2)_A jelentkező által online kitöltött és beküldött [http://www.ujs.sk/sk/prihlaska.html; http://e-

prihlaska.ujs.sk] felvételi jelentkezési lap (Prihláška) eljuttatása az SJE Tanárképző Kar címére.  

 

A felvételi jelentkezési lap tartalmazza a személyes adatokat (a vonatkozó törvény 73. § (2) bek. 

értelmében), a választott tanulmányi program megnevezését, a tervezett disszertáció témáját, a 

választott képzési rendet stb. 

 

A felvételi jelentkezési lapot ki kell nyomtatni, alá kell írni és postán el kell küldeni az alábbi 

címre: Selye János Egyetem Tanárképző Kar / Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, 

Bratislavská ul. 3322. P.O. BOX 54, 945 01, Komárno, Szlovákia. 

 

3)_A jelentkező által elkészített Mellékletek eljuttatása az SJE Tanárképző Kar címére. A 

mellékletek tartalma: 

 

3.1)_szakmai önéletrajz, beleértve a jelentkező saját eddig megjelent publikációs jegyzékét; 

 

3.2)_a 2. szintű (magiszteri) képzés befejezését igazoló okmányok hiteles másolatai: egyetemi 

oklevél, államvizsga-bizonyítvány (csak más felsőoktatási intézmény abszolvensei esetén), 

valamint fénymásolat a diploma mellékleteiről; 

 

3.3)_a disszertáció kutatási terve (3 példányban)(elérhető lejjebb); 

 

A felvételi jelentkezési lapnak és az összes mellékletnek legkésőbb a jelentkezési határidő utáni 2 

munkanapon belül be kell érkeznie. 

4)_sikeresen teljesített felvételi vizsga. 

Külföldi diákok felvételének követelményei 

A külföldi diákok részére ugyanazok a felvételi követelmények, mint a szlovákiai diákok részére. 

A külföldön végzett magiszter szintű tanulmányokat igazoló dokumentumokat honosítani 

szükséges. A tanulmányok honosításával az iskolai végzettséget igazoló okmányok és a szakmai 

képesítések elismeréséről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló, 422/2015 

http://www.ujs.sk/sk/prihlaska.html
http://e-prihlaska.ujs.sk/
http://e-prihlaska.ujs.sk/


számú, többször módosított törvény 33.-35. § és 39. § foglalkozik. A honosítással kapcsolatos 

bővebb információk találhatók a http://ujs.sk/hu/honositas.html weboldalon. 

A felvételi eljárás 

A felvételi vizsgabizottság előtt történik. 

A felvételi vizsga során felmérik a jelölt tájékozottságát a választott tanulmányi program 

tudományterületén, valamint a jelentkezőnek be kell mutatnia a kutatási tervét. (Ennek 

formanyomtatványát lásd a mellékletben alább.)  

 

A felvételi sorrend megállapításakor a bizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

1)a benyújtott kutatási terv minősége, azaz: 

1.1)a benyújtott kutatási terv megegyezése a kiírt témával 

1.2)a benyújtott kutatási terv kidolgozottsági foka 

1.3)a benyújtott kutatási terv megvalósíthatósága 

2.1)a jelölt eddigi szakmai publikációs tevékenysége  

2.2)a jelölt eddigi egyéb szakmai tevékenysége (pl. TDK eredmények) 

3)a jelölt általános szakmai felkészültsége 

4)a jelölt idegen nyelvi képességei  

A felvételi bizottság a jelentkezők javasolt sorrendjét a dékán elé terjeszti. A jelentkezők 

felvételéről a bizottság javaslata alapján a dékán dönt. Amennyiben a jelentkező nappali 

tagozatra helyszűke miatt nem nyer felvételt, a felvételi bizottság felajánlhatja a levelező 

tagozaton történő tanulmányok lehetőségét. Ha a hallgató a levelező tagozatra nyer felvételt, 

a törvény 92. § értelmében tandíjat kell fizetnie tanulmányainak minden egyes megkezdett 

évében, melynek összegét a hatályos rektori rendelet szabályozza. 

Kevés jelentkező esetén az SJE TKK fenntartja a jogot, hogy az adott akadémiai évben ne nyissa 

meg a szakot.  

A felvételi eredményről a jelentkező írásos értesítést kap.  

A doktoranduszképzésre vonatkozó jogszabályok és dokumentumok 

A Törvénytár 131/2002 számú a felsőoktatásról és néhány törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló, többször módosított törvény 

A Selye János Egyetem Doktoranduszképzésének Általános alapelvei (Všeobecné zásady 

doktorandského štúdia UJS) – megtalálható mellékelve 

A disszertáció kutatási terve (Návrh projektu dizertačnej práce) – megtalálható mellékelve 

 

 

http://ujs.sk/hu/honositas.html
https://www.ujs.sk/documents/Skolne_a_poplatky_2019_2020_FIN.pdf
https://www.ujs.sk/documents/SJE%20-%20Doktori%20Szab%C3%A1lyzat%20-3.4.2019.pdf
http://ef.ujs.sk/documents/A%20disszert%C3%A1ci%C3%B3%20javasolt%20munkaterve%20-%20N%C3%A1rvh%20projektu%20dizerta%C4%8Dnej%20pr%C3%A1ce.pdf


UNIVERZITA J. SELYEHO – SELYE JÁNOS EGYETEM 

Pedagogická fakulta – Tanárképző Kar 

 
 

 

A disszertáció kutatási terve – javasolt munkaterv a felvételi vizsgához 

Návrh projektu dizertačnej práce – k prijímaciemu pohovoru 
 

 

 

A munkatervet a következő szerkezeti felépítésben ajánlott elkészíteni – vagy magyar, vagy 

szlovák nyelven: 

 

Návrh je potrebné vypracovať v nasledovnej štruktúre – buď v maďarskom alebo v slovenskom 

jazyku: 

 

 

 

 

1. Előlap / 1. Titulný list  
 

A disszertáció kutatási terve – javasolt munkaterv a felvételi vizsgához / Návrh projektu 

dizertačnej práce – k prijímaciemu pohovoru 

 

 

A disszertáció választott témája / Zvolená téma dizertačnej práce : (kitöltendő) 

 

A témavezető teljes neve, akadémiai és tudományos titulusokkal / Meno a priezvisko vedúceho 

práce s akademickými titulmi : (kitöltendő) 

 

A témavezető tanszékének megnevezése / Školiace pracovisko, názov katedry vedúceho práce : 

(kitöltendő) 

 

A pályázó teljes neve és tudományos fokozatai / Meno a priezvisko uchádzača s akademickými 

titulmi : (kitöltendő) 

 

A beterjesztés helye és éve / Miesto a dátum : (kitöltendő) 

 

 

 

* * * * * 

 

 



2. Bevezetés / Úvod 
 

A bevezetésben a jelentkező indokolja témaválasztását, felvezeti a választott tudományos 

problémát és bemutatja a téma elméleti hátterét. (Javasolt terjedelem 2 oldal). V úvode uchádzač 

o štúdium zdôvodní výber témy dizertačnej práce, predstaví vybraný problém a predstaví 

teoretické pozadie témy (2 strany).(kitöltendő) 

 

3. A disszertáció célkitűzései / Ciele dizertačnej práce 
 

A célkitűzések között a jelentkező érthetően és részletesen jellemzi a tervezett dolgozat tárgyát, 

valamint konkrétan megfogalmazza az elérni kívánt főbb célokat is. (Javasolt terjedelem 1 oldal). 

V tejto časti uchádzač o štúdium jasne charakterizuje predmet riešenia. Súčasťou sú aj 

rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie hlavného cieľa (1 strana).(kitöltendő) 

 

4. A kutatás módszertani kérdései és ütemterve / Metodika a 

harmonogram výskumu 
 

Ebben a részben a jelentkező megfogalmazza a tervezett kutatási lépéseket, amelyek a kitűzött 

célhoz vezethetnek. A jelentkező készít egy ütemtervet, amely konkrét időpontokhoz kötve 

megfogalmazza azokat a konkrét lépéseket, amelyeket el fog végezni a kutatásai során (pl. levéltári 

kutatás, terepmunka stb.). (Javasolt terjedelem 1-2 oldal) Metodika práce a metódy skúmania – 

plánované kroky dosiahnutia výsledkov a vymedzenie metód výskumu vychádzajúc z vytýčených 

cieľov (1-2 strana).(kitöltendő) 

 

5. Eddigi részeredmények / Doteraz dosiahnuté výsledky 
 

Ebben a részben a jelentkező konkrétan leírja az eddig megvalósított kutatási lépéseit és elért 

eredményeit, mint pl. TDK-, FTDK-, OTDK- stb. részvételek, előadások stb. Itt kell felsorolni a 

jelentkező eddig írt, a választott kutatási témába vágó saját publikációit, esetleg a Mgr. 

munkájának kivonatát. (Javasolt terjedelem max 2 oldal). Čiastkové, t.j. doteraz dosiahnuté 

výsledky, napr. doterajšie publikácie uchádzača. (max. 2 strany)(kitöltendő) 

 
 

 

 

 

A jelentkező aláírása / Podpis uchádzača: (aláírandó) 

 

 

 
 


