Európa-jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Európa-jogi szakjogász szakirányú
továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben történő megnevezése: Európa-jogi szakjogász
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület
4. A felvétel feltétele:
Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél, jogász szakképzettség.
A képző intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.)
kötheti a felvételt.
5. A képzési idő: 4 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7. A szakirányú továbbképzés célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák,
megszerezhető ismeretek, tudáselemek, a szakképzettség alkalmazási lehetőségei:
A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson az Európai Unió jogáról, annak felépítéséről
és működéséről, eljárási és anyagi jogának fontosabb területeiről, továbbá hogy a képzést
eredményesen abszolválók képesek legyenek a jogalkotás és a jogalkalmazás során
szakszerűen eljárni, a felmerülő jogi problémákat érdemben kezelni.
Elsajátítandó kompetencia
A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy átlássa az Európai Unió
működési folyamatait, intézményrendszerét. Felismerje a felmerülő problémák jogi
természetét, képes legyen a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás
kiválasztására. A megszerzett speciális ismeretek birtokában képessé válik a szakterület más
szakembereivel való együttműködésre is.
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
A jogi alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva átfogó és elmélyült ismereteket szereznek
az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusáról, az Európai Bíróságok jogalkalmazói
gyakorlatáról. Az alapvető szakjogi ismeretek (pl. belső piac joga, versenyjog stb.) mellett a
képzés lehetőséget nyújt ahhoz is az egyes speciális szakjogi területek jogalkotási és
jogalkalmazási kérdéseit is megismerjék.
8. A szakképzettség szempontjából
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

meghatározó

ismeretkörök

és

a

főbb

Az Európai Unió intézményei, döntéshozatali mechanizmusai, jogrendszere, a tagállamok és
az uniós jog és a tagállamok jogrendszerének viszonya 8 - 20 kredit
Az Európai Bíróságok eljárásai 8 - 20 kredit

A belső piac joga 8 - 20 kredit
A versenyjog 5 - 15 kredit
Az emberi jogok védelme az Európai Unióban 5 - 15 kredit
Egyéb szakjogi területeket feldolgozó ismeretkörök 30 – 50 kredit
(környezeti jog, szociális jog, munka- és szociális jog, a büntetőjog Európa-jogi vonatkozásai,
a nemzetközi magánjog, illetve a polgári eljárásjog európai vonatkozásai, a társasági jog
Európa-jogi vonatkozásai).
Záróvizsga előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit
9. A szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit
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A képzés megnevezése: Európa-jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak
A képzés kódja: A képzés besorolása: jogi képzési terület
Szakirány(ok): Specializáció(k): Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A
Megszerezhető szakképzettség: Európa jogi szakjogász
A képzés nyelve: magyar
A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
Képzési idő: 4 félév
A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
A nyilvántartásba vétel ideje:
• OH-FHF/1732-7/2008. sz. határozat jogerőre emelkedése
• FF/1046-8/2013. sz. határozat szerint
A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009. tanév
A meghirdetés utolsó tanéve: Képzési együttműködések: A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
• ME 74/1/2008. számú szenátusi határozat
• ME 74/2/2008. számú szenátusi határozat
Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit, 71958762896
Képzési és kimeneti követelmény: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Debreceni
Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem által létesített, az OHFHF/1711-5/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az FF/1046-5/2013. sz.
határozattal módosított Európa jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési és
kimeneti követelményei

