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„MINDEN, AMI EMBER”

ELTE | ITT A HELYED!

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI K AR

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.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓ:
ELTE ÁJK Felvételi Iroda
•
•
•

Telefon: +36 1 483 8017
E-mail: felvi@ajk.elte.hu
Honlap: https://www.ajk.elte.hu/

ELTÉRÉSEK AZ EGYETEMI ÉS A KÖZÉPISKOLAI LÉT KÖZÖTT
“Felszabadulni semmi, az igazán fárasztó feladat, hogy megtudjuk,
mit kezdjünk a szabadsággal.”
André Gide
Ha csak egy dolgot lehetne meghatározni, hogy mi a legnagyobb különbség a középiskolai és az egyetemi élet között, akkor
az a szabadság lenne. Ez annyit tesz, hogy az egyetemi létformára egy olyan, a középiskolaitól eltérő minőségű szabadság
jellemző, amely rendszerszinten érvényesül. Vagyis az ember szabadabb lesz és felelősségteljesebb, ha akarja, ha nem.
Mielőtt a főbb különbségekre rátérnénk, érdemes tisztázni pár teljesen triviálisnak tűnő dolgot, amelyek mégis jelentősen
meghatározzák az egyetemi létformát. Az egyik ilyen az eltérő időszámítás, ugyanis egy tanév két félévre osztható, ám a
féléveken belül elkülönül a szorgalmi időszak és vizsgaidőszak. A szorgalmi időszak feleltethető meg leginkább a tipikus középiskolába járásnak, a vizsgaidőszak során azonban az ember csak akkor megy az egyetem közelébe, amikor vizsgázik. Arra
vonatkozóan, hogy melyik időszak a komfortosabb, a vélemények igencsak eltérőek. A másik alapvető eltérés az évfolyam
és a csoport mérete között van. Az ELTE ÁJK esetében egy évfolyam hallgatóinak száma 400—500 fő között mozog, amely
kiteszi egy kisebb középiskola tanulóinak létszámát. Azon egyetemek, amelyek hasonló nagyságú évfolyamokkal dolgoznak, mind kidolgoztak valamilyen szisztémát, hogy élhetőbbé és ember -közelibbé tegyék az egyetemet. Ezt az ÁJK esetében úgy oldották meg, hogy a hallgatókat a felvételit követően csoportokba osztják. Ezek létszáma 20–25 fő körül mozog,
ez funkcionál kvázi “osztályként”. A gólyák ezekben a csoportokban járnak a szemináriumokra, bár a második évtől teljes
mértékben, amelyek létszáma 20–25 fő körül mozog, ez funkcionál kvázi “osztályként”. A gólyák ezzel a csoporttal töltik a
szemináriumokat, a második évtől azonban már teljes mértékben a magán a hallgatón és a Neptun elnevezésű elektronikus
tanulmányi rendszeren múlik, hogy mikor kikkel tanul egy csoportban egy adott hallgató, mivel az első évben beosztott
csoportok másodévtől felbomlanak. Ezzel el is érkeztünk a szabadság tettenérésének egyik fő pontjához, a napirendetek
szabad megalkotásának lehetőségéhez. Ez a faktor buktatókat is rejt magában, ezért aki tudja magáról, hogy szüksége van
kötött napirendre, kiszámíthatóságra és stabilitásra, az az egyetemen is biztosíthatja azt a maga számára. Az egyetemmel
kapcsolatban sokszor hallhatjátok, hogy: “Itt már senki nem fogja a kezed”. Ez a mondat annyit jelent, hogy az ember sokkal
inkább magára van utalva, mint a középiskolában valaha volt. Azonban az ELTE ÁJK Mentorprogramja egész első év során veletek van, éppen azért, hogy segítse az egyetemi beilleszkedéseteket. Az előbb már említett, minden egyes csoport mellett
2 oktatómentor és 3 diákmentor kísér végig benneteket az első naptól kezdődően, és örömmel várják, hogy segíthessenek
nektek, bármilyen felmerülő kérdésben. Ha politológus- vagy kriminológus képzésre jelentkeztek, akkor az egész évfolyamotok alkot majd egy csoportot, és veletek is több oktató- és diákmentor foglalkozik majd az első évetek során. Ha pedig
megtetszik a mentorok által végzett feladat, másodéves korotoktól ti is lehettek mentorok, és segíthettek az újonnan érkező
elsőéveseknek! A Mentorprogram mellett az egyetemi szervezetek is tudják pótolni a középiskolában megszokott stabilitást.
Mellérendelt szinten tehát így alakulnak az egyetemi kapcsolatok. Az önállóság hangsúlyozása szinte indokolatlanná teszi
azt a kérdést, hogy hogyan alakulnak akkor az alá-fölérendelt kapcsolatok, mivel egyetemi berkekben mindenki kollégája és
kolleginája mindenkinek, azért érdemes vigyázó szemeinket egy pillanatra erre, illetve az oktatásra vetni. Fontos tudnotok,
hogy az egyetemi oktatók nem pedagógusok, tehát nem gyermekekkel, hanem felnőttekkel foglalkoznak. Tehát nem az a
feladatuk, hogy a tanulás fontosságáról meggyőzzenek benneteket, mivel mindenkitől elvárják, hogy ha úgy döntött, hogy
egyetemre jött és tanulni szeretne, akkor ennek megfelelő hozzáállással vegyen részt az egyetemi életben. És természetes
az oktató és a hallgató között kialakuló, szakmai tartalommal megtöltött együttműködés rengeteg tapasztalattal jár együtt.
Szintén az oktatáshoz kapcsolódó az a különbség, amely a tanulásban figyelhető meg. A féléveket kettéosztó időszakokban (szorgalmi- és vizsgaidőszak) is megnyilvánul, hogy az egyiket koncentráltan a folyamatos tanulásra kell szánni. Ehhez
hozzátartozik az is, hogy az egyetemi órarendek esetében ritkaságszámba megy, ha adott héten egy tantárgy kétszer is
felbukkan (ide nem értve az előadás-szeminárium párokat). Természetesen tanulni folyamatosan, egész évben kell, mert
a vizsgák enélkül csak nagyon nehezen vagy nem teljesíthetőek. A megtanulandó anyag mennyisége jelenti valószínűleg
a legnagyobb különbséget, és ez a mennyiség ijesztően hathat, de érdemes mindenkinek tudatosítania magában, hogy az
egyetemi képzések első éve mindenhol arról szól, hogy az ember hallgatóként elsajátítson egy más típusú tanulást, vagyis
megtanuljon tanulni — egyetemi kiadásban. Ehhez is segítséget nyújt a már említett Mentorprogram és a Kar által szervezett tanulásmódszertani tréningek is.

A szöveg Lőrinczi Lilla „Merre menjek? – Orientációs füzet 2016” című kiadványában megjelent írása alapján készült.

EGYSÉGES OSZTATLAN SZAK
JOGÁSZ SZAK
Az ideális jelentkező
Megalapozott történelmi ismeretekkel rendelkezik és a jogrendszer működése iránt érdeklődik. Aki a társadalom normavilágáról, intézményeinek szerepéről részletes ismereteket kíván szerezni, és elhivatottságot érez olyan tevékenység iránt,
amely hozzájárul az emberek közötti konfliktusok jogi rendezéséhez, megoldásához.

Főbb tárgyak
•

általános társadalomtudományi ismeretek, szakmai nyelvismeret: az általános értelmiségi hivatást szolgáló,
a társadalomtudományi műveltséget megalapozó ismeretek, valamint a sajátos idegen nyelvi (latin nyelv) ismeretek;

•

jogtudományi alapozó ismeretek: elméleti (jog- és állambölcselet, jogszociológia) és történeti
(összehasonlító és magyar jogtörténet, római jog) jogi ismeretek;

•

a szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: ágazati jogtudományok főbb területeit felölelő magánjogi,
államtudományi (alkotmányjog és közigazgatási jog), büntetőjogi, valamint nemzetközi és európai jogi ismeretek.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles jogász (dr. jur.)
Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Jurist

Szakirányok és specializációk
Nincs intézményesített szakirány, azonban a hallgatók a rendelkezésre álló fakultatív órakeretet egy-egy tantárgycsoportra
koncentrálva is kitölthetik. Így az adott területről speciális, részletesebb ismeretekre tehetnek szert, amelyről külön, úgynevezett modul-teljesítési igazolás kerül kiállításra. (bűnügyi tudományok modulja, civilisztika modul, nemzetközi és európai
jogi modul, közjogi modul)

Továbbtanulási lehetőségek
doktori képzés, Posztgraduális képzés az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetének (https://jotoki.elte.hu/) kurzusain, illetve
jogtudományi doktori képzés a Karon.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A jogászdiploma elsősorban a hagyományos jogi pályákon (bíró, ügyvéd, ügyész, közigazgatás) történő elhelyezkedést teszi
lehetővé. Ám magas társadalmi elismertsége miatt más munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit.



Képzési forma és idő:

osztatlan, nappali, 10 félév



Felvételi irányszám:

támogatott: 5<80 fő; önköltséges: 100<420 fő



Finanszírozási forma:

támogatott és önköltséges



Önköltség összege:

320 000 Ft/félév



Vizsgakövetelmények:
				

történelem és magyar nyelv és irodalom v. egy idegen nyelv (angol, francia, latin, német,
olasz, orosz, spanyol) és legalább egy tárgyból emelt szintet kell teljesíteni



támogatott: 472; önköltséges: 352

2020-as ponthatár:

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK
POLITIK ATUDOMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK
A képzés célja olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai viszonyait, az alapvető politikai intézményeket és
azok szellemi alapjait, a hatalom szervezetét és működését, a politika szereplőit és gondolkodásukat. Alkalmasak a politikával
kapcsolatos szakértői tevékenységre, politikai elemzésre és kutatásra, szervezői és tanácsadói munkára. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az ideális jelentkező tárgyilagos, nyitott arra, hogy a politikáról szerzett ismereteit hitelesen közvetítse. Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt. Törekszik arra, hogy a
problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg. Nyitott a tárgyilagos önértékelésre, befogadó és egyben kritikus az elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben. A végzettek elhelyezkedhetnek politikai szervezetek mellett,az
államigazgatásban vagy vállalatoknál szakértőként, illetve a tömegkommunikáció területén politikai elemzőként, újságíróként.
A diploma megszerzése után lehetőség van szakiránynak megfelelő MA-képzésekre (politikatudomány, kriminológia, szociális
munka és szociális gazdasági, szociálpolitika, kulturális antropológia, kisebbségpolitika, humánökológia, közpolitika, nemzetközi
tanulmányok, közgazdálkodás és közpolitika, stb.), illetve jogász szakra való jelentkezésre.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Politológus (BA)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Political Scientist
Az ideális jelentkező
A politika, az állam szervezetrendszerének működése iránt érdeklődő.

Főbb tárgyak
•

társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet, közgazdaságtan,
a kommunikációelmélet alapjai;

•

szakmai törzsanyag: politikatudomány alapjai, egyetemes és magyar politikai gondolkodás története, XX. századi
társadalom és politikatörténet, magyar politikai rendszer, jogi ismeretek, nemzetközi viszonyok elmélete,
módszertani ismeretek, differenciáló szakmai ismeretek.

Szakirányok és specializációk
Nincs intézményesített szakirány, azonban a hallgatók a rendelkezésre álló fakultatív órakeretet egy-egy tantárgycsoportra
koncentrálva is kitölthetik. Így az adott területről speciális, részletesebb ismeretekre tehetnek szert.

Továbbtanulási lehetőségek
Szakiránynak megfelelő MA képzéseken.
A szakma szépségei
A hazai és a nemzetközi politikai viszonyok, intézmények működésének megismerése. Részvétel a politikai döntések meghozatalában.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Politikai szervezet mellett politikai szakértőként való elhelyezkedés, illetve a tömegkommunikáció területén politikai elemzőként.



Képzési forma és idő:

alap, nappali, 6 félév



Felvételi irányszám:

20 <100 fő



Finanszírozási forma:

támogatott és önköltséges



Önköltség összege:

280 000 Ft/félév



Vizsgakövetelmények:
				
				

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v.
történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) és legalább
egy tárgyból emelt szintet kell teljesíteni



támogatott: 378; önköltséges: 400

2020-as ponthatár:

KÉRDEZZ, FELELEK – POLITOLÓGIA!
Nehéz lesz a politológia alapszak? Mit tanulok majd a három év alatt? Merre tudok vele továbbtanulni? Hol tudok
vele elhelyezkedni? Egyáltalán mit csinál egy politológus? Nekem való ez? Ezek azok a kérdések, amelyeket tisztáznod kell, mielőtt ide jelentkezel. Ez a rövid összefoglaló pedig segít megválaszolni őket.
A politológia alapszak – a vizsgák nehézségét figyelembe véve – nem tartozik a nehéz képzések közé. Ez természetesen nem
azt jelenti, hogy más szakoknál (pl. jogász, közgazdász) komolytalanabb lenne, a szorgalmi- és vizsgaidőszakban megmaradó energiát amúgy is plusz tevékenységekre kell majd fordítanod. Először azonban nézzük, hogy mit is tanulhatsz.
Az alapképzés hat féléve alatt az alapvető politikatudományi ismeretek mellett sor kerül a magyar politikai rendszer és az
Európai Unió működésének megismerésére. A tantervben jelentős szerepet kapnak a társadalomfilozófiai, politikatörténeti
és szakpolitikákkal foglalkozó tantárgyak. Ezen felül – igaz, kevésbé részletesen, de - megjelennek kommunikációelmélettel,
közgazdaságtudománnyal, statisztikával, szociológiával, joggal, és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó tantárgyak is. A
sok szabadon választható tantárgy miatt az érdeklődési körnek megfelelően változhatnak a hangsúlyok. A politológia szak
egyik nagy előnye, hogy sok elképesztően izgalmas tudományterületbe enged betekintést, ebből adódóan azoknak is jó
választás lehet, akik még nem tudják pontosan, hogy mit akarnak, de komolyabban érdekli őket a közélet, vagy valamelyik
tantárgy. A politológia mellett szól, hogy három év után dönthetsz arról, hogy maradsz-e vagy szakot váltasz, és inkább
nemzetközi kapcsolatokat, szociológiát, vagy más társadalomtudományi mesterszakon tanulsz tovább. Az egyetemi leterheltségedtől függően, más szakot párhuzamosan végezve a képzettséged kiegészítheted akár más diplomákkal is. Azonban ahhoz, hogy sikeres politológus legyél, nem elég csak a tantárgyakat teljesíteni. Oktatóink elsősorban a proaktivitást
értékelik, ezért szükséged lesz önszorgalomra, ambícióra a magas szintű tudás megszerzéséhez és így a sikeres karrier
eléréséhez. Szinte elengedhetetlen, hogy már hallgatóként hosszabb szakmai gyakorlatot szerezz, vagy csatlakozz a szakmai
diákszervezetek egyikéhez (pl. szakkollégium, vitakör). Ezek később megkönnyítik a munkaerőpiacon való elhelyezkedést
is. Mivel a magyar politikatudomány – főleg az angolszászhoz képest – gyermekcipőben jár, ezért létfontosságú az idegen
nyelvek ismerete, elsősorban az angolé, mivel a legfontosabb szakirodalmak, legújabb kutatások ezen a nyelven érhetők
el. A jó politológus ismérve a jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség. Általános tévhit, hogy a politológia szakon
politikusokat képeznek. Bár valóban nem zárható ki, hogy valaki ezzel a diplomával később képviselő lesz, a politológusok
nagy része más területen helyezkedik el. A klasszikus akadémiai életpálya leginkább egy konkrét szakterület kutatását és
oktatását jelenti, ehhez általában PhD. fokozat szükséges. A magyar közigazgatás intézményei (pl. Országgyűlés Hivatala, minisztériumok, önkormányzatok) egyre több fiatal politológust szívnak fel, de a kitartóbbaknak lehetőségük adódhat
arra is, hogy az Európai Unió valamely szervének munkájában vegyenek részt. Az egyetemi szakmai gyakorlatukat sokan
olyan közvélemény kutató, médiafigyelő, vagy politikai elemző cégeknél töltik, amelyek a diploma megszerzése után állást
is kínálhatnak. Emellett foglalkoztatnak politológusokat különböző szakmai érdekképviseleti-, civil szervezeteknél, illetve
politikai pártok holdudvarában. Ezekben a munkakörökben jellemző feladat az adatgyűjtés, elemzések, vagy a döntésekhez
szükséges előkészítő munka elvégzése. Természetesen vannak, akik az újságírást választják, s olyanok is, akik a vállalatoknál foglalkoznak projektmenedzserként. Még sokáig lehetne sorolni, az bizonyos, hogy szerteágazó lehetőségek adódnak
a tehetséges és kitartó politológusok számára. A politika – közvetlenül, vagy közvetve – meghatározza mindennapjainkat.
Sokszor nem egyértelmű, hogy mi történik a színfalak mögött, és az sem, hogy melyek a politika legfőbb törvényszerűségei.
A politológia alapszakot azoknak érdemes választani, akik jobban meg akarják érteni a körülöttük lévő világ (társadalom, politikai rendszer) működési elveit. Erre az országban a legfelkészültebb tanárok nyújtanak segítséget az ELTE ÁJK-n. A kérdés
már csak az, hogy élsz-e a lehetőséggel.
A szöveg Darabos Ádám „Merre menjek? – Orientációs füzet 2016” című kiadványban megjelent írása alapján készült

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK
Az ideális jelentkező
Aki érdeklődik a jogi és igazgatási feladatok iránt, rátermettséget érez magában vezető tisztségviselők munkájának előkészítésében, jogászi végzettséget nem igénylő igazságszolgáltatási munkák önálló elvégzésére, hozzá kíván járulni a jogszolgáltatás hatékonyságának növeléséhez.

Főbb tárgyak
•

általános társadalomtudományi alapismeretek,

•

jogtudományi alapozó ismeretek (alapfogalmak, általános jogi ismeretek, közigazgatás, munkajog, szociális jog,
egészségügyi igazgatás),

•

szakmai törzsanyag (igazgatástörténet, pénzügyi és közgazdasági ismeretek, közszolgálat, munkajog, igazságügyi eljárásjog),

•

kiegészítő ismeretek (számítástechnika, jogi informatika, statisztika), szakmai gyakorlat.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Igazságügyi szervező (BA)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Judicial Administration Manager
Szakirányok és specializációk
Nincs intézményesített szakirány, azonban a hallgatók egy-egy tantárgycsoportra koncentrálva az adott területről speciális,
részletesebb ismeretekre tehetnek szert.

Továbbtanulási lehetőségek
Szakiránynak megfelelő MA képzéseken, illetve jogász szakon.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Bíróságokon, a bírák ítélkezésen kívüli tevékenységének tehermentesítésére, ügyészségen ügyintéző és ügykezelő feladatok
ellátására, ügyvédi irodákban titkársági alkalmazottként jogi előkészítői munka elvégzésére, közjegyzői alkalmazásban pedig mindazon feladatok ellátására, amelyekhez közjegyzői jelenlét nem szükséges, nagy igény van a jogász társadalomban
és szakmai ágazatokban.



Képzési forma és idő:

alap, levelező, 6 félév



Felvételi irányszám:

30<80 fő



Finanszírozási forma:

támogatott és önköltséges



Önköltség összege:

200 000 Ft/félév



Vizsgakövetelmények:
				
				

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. informatika v. magyar nyelv és irodalom v.
társadalomismeret v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy
ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy
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SZEMÉLYÜGYI, MUNK AÜGYI ÉS SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK
A képzés célja
Társadalombiztosítási és humánpolitikai szakemberek képzése, akik a társadalombiztosítás különféle ágazati és az egyéb
szociális ellátások közötti alapvető összefüggések, továbbá a humánpolitika és az emberi erőforrások felhasználását tárgyaló egyéb tudományok legfontosabb eredményei ismeretében, az igazgatási és ügyviteli feladatok ellátásában szerzett kellő
jártasságuk birtokában képesek feladataik igényes ellátására, szakirányú továbbképzésben való részvételre.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Munkaügyi és társadalombiztosítási szakember (BA)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Employment Relations and Social Insurance Expert

Az ideális jelentkező
Társadalombiztosítási vagy munkaügyi területen dolgozik, vagy ezek iránt érdeklődik, valamint az igazgatási és ügyviteli
feladatok ellátása terén ismereteit gyarapítani kívánja.

Továbbtanulási lehetőségek
Szakiránynak megfelelő MA képzéseken.

Szakirány
•
•

társadalombiztosítás,
munkaügyi kapcsolatok.

Főbb tárgyak
•

alapozó ismeret: társadalomtudományi alapismeretek, jogtudományi alapismeretek, kiegészítő szakmai alapozó ismeretek

•

szakmai törzsanyag: igazgatástörténeti modul, általános igazgatási modul (közigazgatási alapismeretek, közigazga
tási és munkaügyi igazgatási eljárási ismeretek, az EU alapintézményei és jogrendszere); szakigazgatási modul
(munkaügyi, egészségügyi és szociális szakigazgatás, foglalkoztatáspolitika); pénzügyi-¬közgazdasági modul,
közszolgálati és munkajogi modul.

A szakma szépségei
A társadalombiztosítás vagy munkaügy területén jogi és társadalomtudományi alapismeretekkel megalapozott tevékenység ellátása.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Társadalombiztosítási ügyintézői, szervezői munkakörben, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteknél, állami és
magán cégeknél humán erőforrásokkal és munkaügyi kapcsolatok rendezésével foglalkozó szervezeti egységeknél.



Képzési forma és idő:

alap, levelező, 6 félév



Felvételi irányszám:

30<80 fő



Finanszírozási forma:

támogatott és önköltséges



Önköltség összege:

200 000 Ft/félév



Vizsgakövetelmények:
				
				

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. informatika v. magyar nyelv és irodalom v.
társadalomismeret v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy
ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy
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EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG (ANGOL NYELVEN)
A képzés célja
Jogi végzettséggel rendelkezők számára mesterképzés keretében betekintést nyújtani a nemzetközi, valamint az európai
üzleti jog kapcsolatrendszerébe, alkalmassá téve jogi segítségnyújtásra, tanácsadásra, felmerülő nemzetközi vonatkozású
magánjogi konfliktusok kezelésére, hazai és nemzetközi fórumokon jogi képviseletre.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
európai és nemzetközi üzleti mesterjogász (European and International Business Lawyer – LL.M)

Az ideális jelentkező
Birtokában van az angol jogi nyelv ismeretének, továbbá érdeklődést mutat a nemzetközi üzleti élet jogi vetülete iránt.

Főbb tárgyak
Európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek, nemzetközi üzleti jogi
alapismeretek, az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, uniós versenyjog, áruk nemzetközi adásvétele,
a határon átívelő gazdasági tevékenység állami ellenőrzésének nemzetközi szabályozói, a szellemi tulajdon európai és nemzetközi védelme, nemzetközi kereskedelmi választott bíráskodás, a szerződési jog európai és nemzetközi szabályozása.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Nemzetközi ügyvédi irodákban, nemzetközi kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásoknál, nemzetközi szervezeteknél, a központi közigazgatásban, az alap jogászi végzettséghez – illetve a jogi szakvizsga letételét követően – szakvizsgához
kötött munkakörökben.

KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan jogi és társadalomtudományi felkészültséggel, interdiszciplináris ismeretekkel rendelkező szakemberek
képzése, akik képesek a bűnelkövetők társadalmi integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget
igénylő munkakörök betöltésére, a kriminálpolitika részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói,
irányítási, tervezési, szervezési, elemzői, szakértői feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a
bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatására. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
•

a magyar alkotmányos jogrendszer alapjait,

•

a magyar igazságszolgáltatási rendszert,

•

a globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat,

•

a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra hatásának mechanizmusait,

•

az emberi- és az állampolgári jogokat, valamint a védelmüket és érvényesülésüket szolgáló hazai és
nemzetközi intézményrendszert,

•

nemzetközi szervezetek (különösen: az Egyesült Nemzetek Szervezete, Európa Tanács, Európai Unió) a bűnözés
visszaszorítását, megelőzését szolgáló tevékenységét, és intézményes eszközeit,

•

integrált társadalomtudományi, statisztikai és tudományos kutatási módszereket,

•

számítógépes kommunikáció alkalmazói szintű ismereteit,

•

a szakmai és etikai normákat.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
•

kriminológiai ismeretek alkalmazására a pártfogó felügyelői, az áldozatsegítői, a bűnmegelőzési és a büntetésvégrehajtási intézményrendszerben, a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeiben, mediátorként a büntetőeljá
rásban és a bűnmegelőzésben, továbbá a személy és vagyonvédelmi vállalkozásokban, valamint civil bűnmegelőzési
programokban,

•

a bűnüldözés, a büntető igazságszolgáltatás, a bűnmegelőzés és az áldozatsegítés intézményei közötti, jogállami
követelményeknek megfelelő együttműködés tervezésére és kivitelezésére,

•

integrált ismeretek alkalmazására a bűnözéssel kapcsolatos szakpolitikák végrehajtása során,

•

a kriminálpolitika egyes részterületein a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló
tervezés, döntés előkészítés és szakmai koncepciók, programok kidolgozására,

•

kriminálpolitikai stratégiák, koncepciók, kriminálpolitikai tárgyú jogszabálytervezetek, stratégiák, programok és
jogszabályok véleményezésére,

•

szaktanácsadásra az előző tárgykörökben,

•

a bűnözés és részjelenségei elemzésére, értelmezésére, törvényszerűségeinek, társadalmi összefüggéseinek feltárására,

•

a büntető igazságszolgáltatási rendszer és egyes intézményei működésének elemzésére, a büntető igazságszolgáltatás
és kriminalitás jellemzői közötti összefüggések vizsgálatára,

•

kriminálstatisztikai adatok értékelésére,

•

a bűnelkövetővé válás kockázati tényezőinek vizsgálatára,

•

viktimizációs kutatásokra,

•

kriminálpolitikai döntések és bűnmegelőzési programok értékelő vizsgálatára,

•

kriminológiai kutatási eredmények és ismeretek nyilvánosság előtti szakszerű kommunikációjára.

Az ideális jelentkező
•

etikai, jogállami és hatékonysági szempontoknak egyaránt megfelelő problémamegoldás képessége,

•

segítő szakmákban szükséges objektivitás, diszkrimináció mentesség, tolerancia, humánum,

•

megalapozott helyzetelemzés és probléma-felismerési képesség,

•

szakmai és etikai normákhoz való alkalmazkodás,

•

önálló szakmai álláspont kialakításának képessége,

•

innovatív, rugalmas problémakezelés, kritikai attitűd

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
Alapozó ismeretkörök: (kriminológiai alapismeretek, alapvető elméleti irányzatok, korunk főbb kriminológiai irányzatai,
társadalmi struktúra, devianciák, bűnözés; a devianciák szociológiája, társadalmi reprodukciója; az egyetemes és a magyar kriminológia története; a jelenkori kriminálpolitika és bűnözés kontroll tendenciái; alkalmazott kriminológiai ismeretek;
kutatási módszertan a kriminológiában).
A szakmai törzsanyag (alkotmányjogi, közigazgatási jogi és családjogi alapismeretek, jogszociológiai alapismeretek, gyermekjogi- és gyámügyi alapismeretek, kriminálpszichológiai alapismeretek, szociálpolitikai alapismeretek, kriminálpolitika, büntetőjog, büntető-eljárásjog és büntető igazságszolgáltatás, emberi jogok, szabálysértési jog, viktimológia, helyreállító igazságszolgáltatás elmélete és gyakorlata a kriminálpolitikában, szakkriminológia, pönológia, büntetés-végrehajtási ismeretek).
Differenciált szakmai ismeretek: (fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása, családszociológia és szocializáció, családon belüli
erőszak, addiktológia, gender (nem) és bűnözés, kisebbségszociológia és romológia, közpolitika, pártfogó felügyelet, áldozatsegítés, bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata, szubkultúrák, kulturális konfliktusok és a bűnmegelőzés, gyermekvédelem
és reszocializáció, büntetés-végrehajtás és reszocializáció, rendészeti alapismeretek, a bűnözés elleni fellépés intézményes
eszközei nemzetközi szervezetekben (ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió), kommunikációs alapismeretek, szakmai gyakorlat).

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles kriminológus (MA)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Criminologist

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
•

Pártfogó felügyelőként, áldozatsegítőként és a büntető eljárásban mediátorként;

•

Büntetés-végrehajtási intézetben (fegyház, börtön, fogház) és az elítéltek reintegrációjával foglalkozó szakemberként;

•

Bűnmegelőzési szakemberként a rendőrségnél, az önkormányzatoknál, a központi és helyi szakigazgatásban,
politikai szervezeteknél, valamint a személy- és vagyonvédelmi vállalkozásoknál;

•

Gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberként a közoktatásban, a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi ellátásban;

•

Kriminálpolitikai szakértőként a központi szakigazgatásban, politikai szervezeteknél, non¬profit szervezeteknél;

•

Kriminálstatisztikusként a Központi Statisztikai Hivatalban, illetve annak regionális/helyi szerveiben, valamint
a rendőrségen, ügyészségen, bíróságon;

•

Bűnelkövetők (re)integrációjával foglalkozó szakemberként egyházaknál és non-profit szervezeteknél;

•

Társadalomtudományi kutató műhelyekben;

•

A kriminológia tárgykörébe tartozó ismereteket oktató felsőoktatási intézményeknél és középiskolákban (rendészeti
szakközépiskolákban);

•

valamint tömegkommunikációs műhelyekben, illetve szerkesztőségekben, amely a bűnözés és kontrolljának
kérdéskörével foglalkozik.

POLITIK ATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
A szak célja politológusok képzése, akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire vonatkozóan, és tájékozottak a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletek, valamint a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges
tudásanyag tekintetében. Felkészültek kutatási programokba való bekapcsolódásra, tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az ideális jelentkező lényeglátó, kreatív, módszertanilag tudatos, elkötelezett a minőségi munka iránt.
Folyamatos az igénye az önművelésre és a köznapi életben mások politikai véleményének tiszteletben tartására. Kritikai
módon viszonyul a politikai jelenségekhez. Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és
szélesebb társadalmi közösség felé is vállal. (A harmadik szemesztertől két specializáció közül választhatnak: magyar és
európai kormányzás és politikai elemzés) A diploma megszerzése után lehetőség van az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori
Iskolában PhD-képzésen való részvételre.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles politológus (MA)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Political Scientist

Az ideális jelentkező
A politika, az állam szervezetrendszerének működése iránt érdeklődő.

Főbb tárgyak
Politikatudomány története, politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai gazdaságtan, közpolitika és közigazgatás. Megismerkednek a politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszereivel, valamint tudásukat más tudományterületekre - közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, filozófia, jogtudomány, alkotmányjog, történettudomány, nemzetközi
tanulmányok, kommunikációelmélet - is kiterjesztik.

Specializációk
magyar politikai intézményrendszer és közpolitika; választási tanulmányok

Továbbtanulási lehetőségek
Az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolában PhD képzésen.

A szakma szépségei
A hazai és a nemzetközi politikai viszonyok, intézmények működésének megismerése. Részvétel a politikai döntések meghozatalában.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Rendszerint szakértői, kutatói munkát jelent, feladataik közé tartozhat egyebek mellett a politikával kapcsolatos szakértői
anyagok elkészítése, politikatudományi kutatások elvégzése, a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző
munka végzése, mások elemzésének elbírálása, a politika világára vonatkozó kérdések felvetése, a politikatudomány forrásainak használata, adatok keresése, illetve adatok generálása, részvétel tudományos vitákban.
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