Általános tájékoztató
A jogtudomány oktatása az Egyetemen 1667 óta önálló kar keretében folyik. Oktatóink és egykori hallgatóink között a
tudományos és politikai közélet legjobbjai szerepelnek, a közjogi méltóságok sorában jelentős az ELTE ÁJK-hoz kötődő
szakmai kiválóságok köre.
Karunkon hét szakon [jogász, politikatudományok BA, igazságügyi igazgatási BA, személyügyi, munkaügyi és
szociális igazgatási BA, kriminológia MA, politikatudomány MA, európai és nemzetközi üzleti jog MA (angol
nyelven)] folyik a képzés, a politikatudomány (BA, MA) szakok számára külön Politikatudományi Intézet szerveződött.
A nemzetközi kapcsolataink lehetővé teszik, hogy hallgatóink az ERASMUS program keretében külföldi részképzésben
vegyenek részt. Magyarországi részképzés keretében a Karon angol, francia, német és európai jogi speciális oklevelet
szerezhetnek hallgatóink.
Tekintettel az elmúlt évtizedben országosan megemelt hallgatói létszámra, Karunk hallgatói állománya is jelentősen
gyarapodott. A tömeges szakember képzés mellett a Kar továbbra is kiemelt feladatának tekinti a képzés minőségének
megőrzését.
Jelenleg két épületben folyik oktató tevékenység. Az Egyetem téri „A” épületben találhatóak meg a tanszékek, a nagy
előadó termek, valamint a kisebb gyakorló termek egy része, a Kecskeméti utcai „B” épületben pedig a gyakorlók zöme,
valamint az adminisztratív funkciók kaptak elhelyezést.
Az ELTE saját jogász és politológus szakkollégiuma 1983 óta a Bibó István Szakkollégium, emellett az együttműködési
megállapodás révén 2019-ben szakkollégiummá vált JÖSZ, illetve az önálló jogi és társadalomtudományi programot
gondozó Matthias Corvinus Collegium (MCC) egyaránt bentlakásos kollégiumi és tehetséggondozási lehetőséget
kínálnak a Kar hallgatóinak. Ezek a kollégiumok a szakmai orientáció és a hagyományos diákotthoni szolgáltatások
mellett hallgatóink közösségi, baráti kapcsolatait elmélyítő intézmények is egyben. Részletek: bibo.elte.hu; josz.elte.hu;
mcc.hu.
A hallgatói önkormányzat saját irodával rendelkezik a Kar „B” épületében, ahol a legkülönbözőbb szolgáltatásokat
nyújtja a hallgatók számára. Itt lehet érdeklődni a különböző juttatásokról, itt szerezhetők be a különböző támogatások
pályázati űrlapjai és minden információ, ami egy hallgatót érinthet, érdekelhet. E mellett a kari diákság kulturális
programjait szervezi (gólyatábor, gólyabuli, ballagás, gólyabál, jogászbál, végzősök bankettje, állásbörze, Orientációs
Napok, kari sportbajnokságok), továbbá képviseli a hallgatók érdekeit a Kar különböző szervezeteiben.
Az egyetem elvégzését követően a továbbképzés lehetősége is adott. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet
(https://jotoki.elte.hu) 1974 óta működik. Az intézet a jogi diplomával rendelkezők részére szakjogász képzést, a nem
jogász felsőfokú végzettségű szakemberek részére pedig jogi szakokleveles posztgraduális képzéseket indít. A Jogi
Továbbképző Intézet fennállásának kezdete óta meghatározó pozíciót foglal el a magyar jogi szak- és posztgraduális
képzésben. Magyarországon a ma jogi felsőfokú továbbképzésben résztvevő szakemberek több mint fele a Jogi
Továbbképző Intézet hallgatója.
Doktori képzés két doktori iskola (állam- és jogtudományi, politikatudományi) keretében történik.
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