
A HAZAI JOGÁSZKÉPZÉS ÉLÉN



Te vagy az ideális jelentkező, ha
• mindig is vonzott az igazság keresése;
• szereted az értelmes, izgalmas vitákat, az érvek párbaját;
• érzékeny vagy a társadalmi problémák iránt, és ezek megoldásában is részt akarsz venni;
• készen állsz az önálló tanulásra, új ismeretek megszerzésére, és nem félsz kérdéseket feltenni;
• egy jól működő egyetemi közösséghez akarsz tartozni, ahol nemcsak a tanulmányi eredményed, hanem 

a te jólléted is fontos;
• tanulmányaid első napjától kezdve szeretnél konkrét jogi problémák megoldásával foglalkozni;
• hallgatóként, jogászként és állampolgárként felelősséget érzel természeti és társadalmi környezetünk 

állapotáért.

Támogatjuk tanulmányaidat

Célunk, hogy azokat is hozzásegítsük a tanuláshoz, akik nem kerültek be állami ösztöndíjas helyre. Ha az 
önköltséges képzésre felvett, ötven legjobb pontszámot elért hallgató közé tartozol, akkor tanulmányi 
ösztöndíjat biztosítunk a számodra. Ezen felül a szociálisan rászorult, elsősorban vidéki önköltséges hall-
gatóink pályázhatnak a Lippay György Alapítvány ösztöndíjára, amely vezető jogászok, kamarák és ügyvédi 
irodák támogatásával tandíjakat fedez.

Egyedi tanterv

Tantervünk fontos célja a jogi gondolkodást fejlesztése, ezért már az első évfolyamon bevezetünk a min-
dennapi jog világába és elsajátíthatod a jogi problémamegoldás alapjait. Alkotmányjogot az első félévtől 
kezdve, polgári jogot a második félévtől tanulhatsz. Idegen szaknyelvi kurzusainkon megkapod a szüksé-
ges alapokat, amelyekkel bátran jelentkezhetsz számos, idegen nyelvű kurzusunk egyikére.

Segítünk, hogy megtaláld a helyed az egyetemen

Elsőéveseinket szeptemberben egyedülálló többnapos program keretében készítjük fel az egyetemi élet-
re, majd az első év során – hallgatóink és a kar oktatói által közösen működtetett – mentorprogramunk 
minden új hallgatónak személyes és folyamatos segítséget nyújt a beilleszkedéshez, legyen szó a várható 
vizsgaterhekről, a tanulmányok hosszú távú megtervezéséről vagy akár csak lakás- és közlekedés problé-
mákról.

Szerezz német vagy francia jogi diplomát is!

Hat sikeres félév elvégzése után lehetőséged van bekapcsolódni két nagy presztízsű egyetem (Panthéon-
Assas (Paris II), a Georg-August-Universität) Karunkon folyó kiegészítő képzésébe. A francia, illetve német 
nyelvű kurzusokatz a partner egyetemek oktatói tartják, hogy így a magyar diploma mellett tanulmányaid 
végeztével francia Maitrise (Master 1) állami diplomának megfelelő fokozatot szerezz, illetve egy további, 
Göttingenben töltött félév után LL.M fokozatot kaphass.



Kerülj be a jogászi szakma nemzetközi körforgásába!

Ha jól tudsz angolul, szeretsz érvelni és szeretnéd jogászi képességeidet nemzetközi környezetben is kipró-
bálni legyél tagja perbeszédmondó verseny csapataink egyikének! Karunk rendszeresen részt vesz kilenc 
nemzetközi versenyen, ahol Te is életre szóló élményeket szerezhetsz, és megaalapozhatod nemzetközi 
karriered. Az ELTE ÁJK csapatai rendre a világ élvonalában szerepelnek, 2019-ben világ- és Európa-bajnok-
ságot, 2021-ben és 2022-ben világbajnokságokat nyertek.

Tanulj egy félévet partneregyetemeink egyikén!

Az ELTE ÁJK közel 130 európai egyetemmel működik együtt. Isztambultól Turkun át Lisszabonig hallgatóink 
Európa bármely pontjára eljuthatnak, az Erasmus+ és az Erasmus szakmai gyakorlat segítségével tanul-
mányaik során akár többször is. Hogy felkészülhess a külföldi tanulmányokra, külföldi hallgatóinkkal dol-
gozhatsz, tanulhatsz együtt a több mint félszáz idegen nyelvű kurzusunkon, ahol neves külföldi  előadókat 
ismerhetsz meg. Ezekkel a lehetőségekkel számos értékes külföldi tapasztalatra és kapcsolatra tudsz szert 
tenni, ami a külföldi elhelyezkedés esélyeit is nagyban növeli.

Találd meg a saját utad, vedd igénybe a tehetséggondozási programjaink 
egyikét!

A Bibó István Szakkollégium és Joghallgatók Önképző Szervezete számos lehetőséget kínál arra, hogy tudá-
sodat elmélyítsd, jogászi képességeidet fejleszd és nem utolsó sorban közösségre találj. A szakkollégiumok 
mellett a kiugróan sikeres tudományos diákköri programjaink is várják azokat, akik értékelik a tudást.

Legyél a társadalom felelős tagja: segíts a rászorulókon, és tégy a 
környezeted megóvásáért!

Társadalmi felelősségvállalási programunkban a társadalom különböző rászoruló csoportjait segítő szer-
vezetekben tevékenykedhetsz szervezett, vezetett formában a tanrendünk keretében. Önkéntes környe-
zetvédelmi programunkban pedig aktívan tehetsz hallgató társaiddal és oktatóiddal együtt a környezet 
védelméért.



www.ajk.elte.hu/felveteli

Információk, elérhetőség:

ELTE ÁJK Tanulmányi Hivatal • László Orsolya tanulmányi referens • E-mail: felvi@ajk.elte.hu
Személyesen az V. kerület Kecskeméti u. 10–12., I. emelet 114. szobában kereshetsz fel bennünket.

A világra nyitottan
• az ELTE-s jogi diploma mellett nálunk egy külföldi egyetem  

diplomáját is megszerezheted
• külföldi félévedet 130 partneregyetemünk egyikén töltheted
• több mint 70 idegen nyelvű tárgyból választhatsz

Elméleti és gyakorlati képzés egyensúlyban
• tanulmányaid első napjától konkrét jogi problémák megoldásával 

foglalkozhatsz
• szakmai gyakorlatodat a jogi szakma legelismertebb intézményeinél 

és a legnevesebb ügyvédi irodáknál töltheted
• a diploma megszerzése után azonnal használható tudást szerzhetsz

Az ELTE ÁJK az első
• az országos jogász tanulmányi versenyek eredményei alapján
• a nemzetközi perbeszédversenyeken elért helyezések alapján (az 

ELTE ÁJK csapatai 2019-ben világ- és Európa-bajnokságot, 2021-ben 
és 2022-ben világbajnokságokat nyertek)

• a hallgatók kiválósága szempontjából (HVG Diploma különszám, 
2022)


