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A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
2020. évi Felvételi Szabályzata

I. Az Intézményi (Kari) összlétszám és ezen belül a képzési területi összlétszám
meghatározására a kapacitás akkreditációs eljárás alapján kerül sor.
ALAPKÉPZÉSBEN ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések
Képz. Munka- Fin.
szint rend forma

A

N

Irányszám

Választható szak

Önköltség Képz. idő
min. <
Ft/félév
(félév)

max.

A
(állami
munkaügyi és
ösztöndíjjal társadalombiztosítási
támogatott) igazgatási(1)

támogatott

6
A

N

K
(önköltséges)

munkaügyi és
társadalombiztosítási
igazgatási(1)

180.000

1

Érettségi
követelmények

Képz.
terület

kettőt kell
választani:
magyar nyelv és
irodalom v.
történelem v.
gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
társadalomismeret
v. szakmai
előkészítő tárgy(5)
v. ágazati
20< 120 szakmai érettségi JOGI
vizsgatárgy(6) v.
ágazaton belüli
specializáció
szakmai érettségi
vizsgatárgy.(7)
Egy tárgy emelt
szinten: ez lehet a
felsoroltak közül
bármelyik tárgy
vagy lehet itt fel
nem sorolt
érettségi tárgy is.

Képz. Munka- Fin.
szint rend forma

A

N

Irányszám

Választható szak

Önköltség Képz. idő
min. <
Ft/félév
(félév)

max.

A
(állami
nemzetközi tanulmányok támogatott
ösztöndíjjal
támogatott)
6

A

A

N

N

K
nemzetközi tanulmányok 220.000
(önköltséges)
A
(állami
politikatudomány
ösztöndíjjal
támogatott)

támogatott

6
A

O

N

N

K
politikatudomány
(önköltséges)
A
(állami
jogász
ösztöndíjjal
támogatott)

190.000

támogatott

10
O

N

K
jogász
(önköltséges)

260.000

Érettségi
követelmények

kettőt kell
választani,
egyiket emelt
szinten: egy
idegen nyelv v.
25< 100 magyar nyelv és TÁRS
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
v. történelem(4)
kettőt kell
választani,
egyiket emelt
szinten: egy
idegen nyelv v.
12 < 60
TÁRS
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
v. történelem(4)
történelem
kötelező
és angol nyelv v.
francia nyelv v.
latin nyelv v.
német nyelv v.
50< 300 olasz nyelv v.
JOGI
orosz nyelv v.
spanyol nyelv v.
magyar nyelv és
irodalom. Egy
vizsgatárgy emelt
szinten.

Az önköltséges, nappali munkarendben tanuló jogász hallgatók számára ösztöndíjak
érhetők el.
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Képz.
terület

Részidős képzések
Képz. MunkaFin. forma
szint rend

A

L

K
(önköltséges)

A

L

K
(önköltséges)

A

L

K
(önköltséges)

Képz. Irányszám
Érettségi
Képz.
min. <
követelmények terület
(félév) max.
kettőt kell
választani:
magyar nyelv
és irodalom v.
történelem v.
gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
társadalomisme
ret v. szakmai
előkészítő
tárgy(5) v.
ágazati szakmai
munkaügyi és
érettségi
társadalomvizsgatárgy(6) v.
150.000
6 15 < 100
JOGI
biztosítási
ágazaton belüli
igazgatási(1)
specializáció
szakmai
érettségi
vizsgatárgy.(7)
Egy tárgy emelt
szinten: ez
lehet a
felsoroltak
közül
bármelyik tárgy
vagy lehet itt
fel nem sorolt
érettségi tárgy
is.
kettőt kell
választani,
egyiket emelt
szinten: egy
nemzetközi
idegen nyelv v.
tanulmányok(2 200.000
6 15 < 60 magyar nyelv
)
és irodalom v.
matematika v.
társadalomisme
ret v.
TÁRS
történelem(4)
kettőt kell
választani,
egyiket emelt
szinten: egy
politikatudo160.000
6 15< 60
idegen nyelv v.
(2)
mány
magyar nyelv
és irodalom v.
matematika v.
társadalomisme
Választható
szak

Önköltség
idő
Ft/félév

3

O

L

K
(önköltséges)

jogász (3)

235.000

10

45< 250

ret v.
történelem(4)
történelem
kötelező és
angol nyelv v.
francia nyelv v.
latin nyelv v.
német nyelv v.
olasz nyelv v.
JOGI
orosz nyelv v.
spanyol nyelv
v. magyar
nyelv és
irodalom. Egy
vizsgatárgy
emelt szinten.

(1) Választható specializációk: Munkaügyi kapcsolatok, Társadalombiztosítás
(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő
hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott
szakon a képzés gyakorisága: 6 alkalommal, 2 nap rendszerességgel, általában péntekszombat napokon folyik.
(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő
hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott
szakon a képzés gyakorisága: 6-7 alkalommal, 2 nap rendszerességgel, péntek-szombat
napokon folyik. A Kar elektronikus tanulást segítő anyagot is biztosít a hallgatók részére.
(4) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(5) Választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek (üzleti
gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, rendészeti
alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek
(6) Választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: közgazdaság ismeretek,
közgazdasági ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek,
ügyvitel ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek
(7) Választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: irodai ügyviteli
ismeretek, idegen nyelvű ügyviteli ismeretek
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MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések
Képz. Munka- Fin.
szint rend
forma

M

N

M

N

M

N

M

M

M

M

N

N

N

N

M

N

M

N

M

N

A (állami
ösztöndíjjal
támogatott)
K
(önköltséges)
A (állami
ösztöndíjjal
támogatott)
K
(önköltséges)
Á
(állami
ösztöndíjjal
támogatott)
K
(önköltséges)
A
(állami
ösztöndíjjal
támogatott)
K
(önköltséges)

Választható szak

Önköltség
Ft/félév

Személyes
Képz. Irányszám
megjelenést Képz.
min. <
idő
igénylő
terület
(félév) max.
vizsgaformák

munkaügyi és
társadalombiztosí- támogatott
tási igazgatási(2)
4
munkaügyi és
társadalombiztosí- 235.000
tási igazgatási(2)
nemzetközi
tanulmányok(1)

JOGI

támogatott
4

nemzetközi
tanulmányok(1)

15< 70

10 < 50

265.000

nemzetközi
tanulmányok
támogatott
(angol nyelven)(6)

felvételi
elbeszélgetés
(SZ)
4

1<45
TÁRS

nemzetközi
tanulmányok
310.000
(angol nyelven)(6)
nemzetközi
tanulmányok
támogatott
(francia nyelven)(5)
nemzetközi
tanulmányok
(francia
nyelven)(5)

4

1< 40

310.000

A (állami
politikatudomány
ösztöndíjjal (3)
támogatott
támogatott)
4
K
politikatudomány
(önköltsé- (3)
235.000
ges)

5

1 < 40

felvételi
elbeszélgetés TÁRS
(Sz)

Részidős képzések

Képz. Munka- Fin.
szint rend
forma

M

L

M

L

M

L

Választható szak Ft/félév

Személyes
Képz. Irányszám megjelenést
Képz.
min. <
idő
igénylő
terület
(félév) max.
vizsgaformá
k

munkaügyi és
társadalombiztosí- 235.000
tási igazgatási(2)(4)

4

15 < 60

nemzetközi
245.000
tanulmányok(1)(4)

4

15 < 25

4

15 < 25

Önköltség

K
(önköltséges)
K
(önköltséges)
K
(önköltséges)

politikatudomány
(3)(4)

235.000

JOGI
felvételi
elbeszélgetés
(SZ)
TÁRS
felvételi
elbeszélge- TÁRS
tés (Sz)

(1) Választható specializációk: Nemzetközi tanulmányok (MA) specializáció nélkül,
Regionális és civilizációs tanulmányok – Európa-tanulmányok specializáció, Regionális és
civilizációs tanulmányok – a Mediterráneum és Latin-Amerika specializáció. Az egyes
évfolyamokon nem feltétlenül indul mindhárom specializáció.
(2) Választható specializációk: Munkaügyi kapcsolatok, Társadalombiztosítási igazgatás
(3) Választható specializációk: Politikatudomány (MA) specializáció nélkül
(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő
hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott
szakon a képzés gyakorisága: 6 alkalommal, 2 nap rendszerességgel általában péntekszombat.
(5) Választható specializációk: Regionális és civilizációs tanulmányok – Európa-tanulmányok
specializáció, Afrikai fejlődés specializáció. Az önköltség mértéke ösztöndíjak elnyerésével
csökkenhet. A képzésre beiratkozott hallgatók egyéni kérelemmel pályázhatnak több, francia
állami, nemzetközi és magánösztöndíjra, amelyek az önköltség összegét részben vagy
egészben fedezik. Az ösztöndíjakról további tájékoztatást a képzést gondozó Nemzetközi és
Regionális Tanulmányok Intézete nyújt.
(6) Specializáció: Jogi és üzleti aspektusok specializáció
Felsőoktatási szakképzés
Nappali képzés
Képz.
szint

Munkarend

Fin.
forma

Meghirdetett
képzés

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi
vizsgakövetelmények

Szakmacsoport

F
F

N
N

A
K

jogi(1)
jogi(1)

támogatott
160 000 Ft

4

20 < 60

bármelyik két
érettségi vizsgatárgy

JOGI
JOGI

6

(1)

A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni

II. Pontszámítás
II.1. Osztatlan képzésben, alapképzésben és felsőoktatási szakképzésben: (nappali és
levelező munkarendben egyaránt)
- a tanulmányi pontok, érettségi pontok, többletpontok számítása a 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet szerint központilag történik;
- külön is kiemeljük, hogy a jogi felsőoktatási szakképzést elvégzett hallgató jogász
osztatlan szakra vagy munkaügyi és társadalombiztosítási alapszakra jelentkezése
esetén a Korm. rendelet 15. § (3) bek. d) pontja szerinti szakirányos többletpontot csak
akkor kapja meg, ha a 280 pontot anélkül is megszerezte [Korm. r. 23. § (1) bek];
- a külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése
illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítására szintén központilag
kerül sor. (ld. www.felvi.hu).
A diplomaátlag alapulvételével az alábbi pontszámítás kerül alkalmazásra:
Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási
szakképzésen
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási
szakképzésre jelentkeznek – a 2020. évi felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével (akár
az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
Mesterképzésben szerzett oklevél (idetartozik az osztatlan képzésben, korábban egyetemi képzésben szerzett oklevél is):
kitűnő: 400 pont
jeles: 390 pont
jó: 380 pont
közepes: 370 pont
elégséges 360 pont
és a felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 20-21. §-ban meghatározott, nyelvvizsgához és
sportteljesítményhez kapcsolt többletpontok.
Alapképzésben szerzett oklevél (korábban főiskolai oklevél):
kitűnő: 360 pont
jeles: 350 pont
jó: 340 pont
közepes: 330 pont
elégséges: 320 pont
és a felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 20-21. §-ban meghatározott, nyelvvizsgához és
sportteljesítményhez kapcsolt többletpontok.
Azok a pályázók, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (volt Rendőrtiszti Főiskola),
Államtudományi Karán vagy Közigazgatás-tudományi Karán (volt Budapesti Corvinus Egyetemen Közigazgatás-tudományi
Kar/Államigazgatási Főiskola) alapképzésben szereztek oklevelet, amennyiben jogász osztatlan képzés levelező
munkarendjére felvételiznek, akkor a mesterképzésben szerzett oklevél számítása kerül alkalmazásra, azaz az oklevél
átlagától függően 360-400 pontot kaphatnak.

II.2. Mesterképzésben
Mesterképzésben a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális
pontszám 100 pont. Azok a pályázók, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára
jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes
jogcímet figyelembe véve - az előnyben részesítendők többletpontja - nem lehet több 10
pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
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A felvételi elbeszélgetés (szóbeli vizsga) során a jelentkező az általános, illetve az adott
mesterszak ismeretanyagának elsajátítását megalapozó előzetes ismereteiről, motivációjáról
stb. számol be a Felvételi Bizottság előtt.
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (nappali és levelező képzések)
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés (SZ): 90 pont
Többletpontok:
Maximum 10 többletpont adható
- Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont
- fogyatékosság: 2 pont
- gyermekgondozás: 2 pont
- halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont
- hátrányos helyzet: 2 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
- oklevél minősítése: 5 pont
- szakirányú oklevél: 10 pont
- OTDK-n való 1-3. helyezés vagy különdíj: 10 pont
- OTDK-n való részvétel dolgozattal: 7 pont
- Kari TDK-n való részvétel dolgozattal: 5 pont
- szakmai folyóiratban megjelenő publikáció: 10 pont

Nemzetközi tanulmányok (nappali és levelező képzések, magyar, angol és francia nyelvű)
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés (SZ): 70 pont
- oklevél minősítése alapján: 20 pont (minősítésX4)
Többletpontok:
Maximum 10 többletpont adható
- Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont
- fogyatékosság: 2 pont
- gyermekgondozás: 2 pont
- halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont
- hátrányos helyzet: 2 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
- 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 3 pont
- 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 7 pont
- 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 5 pont
- OTDK-n való 1-3. helyezés vagy különdíj: 10 pont
- OTDK-n való részvétel dolgozattal: 8 pont
- Kari TDK-n való részvétel dolgozattal: 6 pont
- szakmai folyóiratban megjelenő publikáció: 10 pont
- tudományos konferencián tartott szakmai előadás: 6 pont
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- tudományos tevékenység: 5 pont
- szakmai tevékenység: 5 pont
- közéleti tevékenység (többletteljesítmény): 5 pont

Politikatudomány (nappali és levelező képzések)
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés (Sz): 70 pont
- oklevél minősítése alapján: 20 pont (minősítésX4)
Többletpontok:
Maximum 10 többletpont adható
- Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont
- fogyatékosság: 2 pont
- gyermekgondozás: 2 pont
- halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont
- hátrányos helyzet: 2 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
- 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
- 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
- 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 7 pont
- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 7 pont
- 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 5 pont
- OTDK-n való 1-3. helyezés vagy különdíj: 10 pont
- OTDK-n való részvétel dolgozattal: 7 pont
- Kari TDK-n való részvétel dolgozattal: 5 pont
- szakmai folyóiratban megjelenő publikáció: 10 pont
- tudományos szakmai konferencián való részvétel dolgozattal vagy poszterrel: 5 pont
- tudományos tevékenység: 5 pont
- szakmai tevékenység: 5 pont
- közéleti tevékenység (többletteljesítmény): 5 pont

III. Intézményi sajátosságok
A Kar valamennyi képzésén az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató
hallgatóknak az önköltség kiegyenlítésére három részletben történő, illetve indokolt esetben
halasztott fizetést engedélyez.
Specializálódás a képzés során
A jogász osztatlan képzés nappali munkarendjén tanulmányokat folytató hallgatók részére a 8.
szemesztertől kezdődően a kötelezően választható kurzuskeret terhére öt szakmodult
(Általános jogász, Bűnügyi tudományok, Magánjogi, Nemzetközi jog/Idegen nyelvi és Üzleti
jogi modul) hirdet a Kar, hogy a hallgatóknak a specializált ismeretek megszerzésének
lehetőségét kínálja.
A jogász osztatlan képzésen tanulmányokat folytató és legalább B2 szintű középfokú,
bármely típusú államilag elismert nyelvvizsgával vagy annak megfelelő nyelvtudással
rendelkező hallgatók Amerikai jogi szakértői, valamint Német jogi és szakfordítói
költségtérítéses képzésben is részt vehetnek. E képzések végén a hallgatók a tanulmányok
elvégzését igazoló bizonyítványt kapnak.
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Mesterképzésekben a felvételi elbeszélgetés időpontja:
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (MA) szak: 2020.07.01-03.
Nemzetközi tanulmányok (MA) szak (magyar nyelven): 2020.04.23. de
Nemzetközi tanulmányok (MA) szak (angol nyelven): 2020. 06. 15. de
Nemzetközi tanulmányok (MA) szak (francia nyelven): 2020. 06.29.
Politikatudomány (MA) szak: 2020.04.23. de
Mesterképzésekben a felvételi elbeszélgetés intézményi eljárási díja: 4000 Ft/jelentkezés.
IV. Csatolandó dokumentumok
Szak

Forma Munkarend

minden alap,
osztatlan
képzés

felsőoktatási
szakképzés

minden
mesterképzés

Dokumentumok
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi
tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány /felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása,
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány,
sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti
versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi
tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány/felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása,
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, sportteljesítmény
igazolása, tanulmányi verseny eredmény igazolása
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása,
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás,
szakmai (elő) tanulmányok, tevékenységek

Szeged, 2019. október 3.
Prof. Dr. Görög Márta
dékán
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Melléklet: Bemeneti feltételek az egyes mesterképzési szakokra

MELLÉKLET
Bemeneti feltételek az egyes mester képzési szakokra

Amennyiben a pályázó a mesterképzésre történő bemenethez (ld. KKK) nem teljes
kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a Karon előzetes kreditelismerési eljárást kell
kezdeményeznie.
Ennek eredményessége esetén a kreditelismerési határozattal együtt vehet részt a felvételi
elbeszélgetésen.
I. A munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterképzési (MA) szakra történő
jelentkezés bemeneti feltételei
1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű munkaügyi kapcsolatok és
társadalombiztosítási alapképzési szak.
2. A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok,
kreditkövetelmények
2.1. A bemenethez feltételekkel elfogadott (BA) alapszakok listája:
(A 18/2016. (VIII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott képzési területek alapján a 2020/21. tanévben
megkezdett tanulmányok esetén).

Képzési terület Képzési ág

Alapképzési szakok

államtudományi -

igazgatásszervező
közigazgatás-szervező

társadalom-.
tudomány

politikatudomány
szociális
társadalomismeret

igazságügyi igazgatás
nemzetközi igazgatás
nemzetközi tanulmányok
szociális munka
szociálpedagógia
társadalmi tanulmányok

gazdaságtudományok
orvos- és
egészségtudomány

üzleti
egészségtudományi

emberi erőforrások
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egészségügyi
informatika

szervező

gazdaságinformatikus

Kreditkövetelmény: az alapszakon megszerzett minimum 180 kreditpont.
2.2. A fenti táblázatban nem szereplő alapképzésben (BA) vagy egyetemi/főiskolai
képzésben végzett hallgatók esetén a felvételről — egyedi kérelemre — a
képzésért felelős intézmény vezetője dönt.
3.

A kreditelismerésre vonatkozó szabályok:

A Képzési és Kimeneti Követelményekben (KKK) meghatározott kreditek teljesítésével
vehetők figyelembe azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E pont értelmében az SZTE ÁJTK
elfogadja az osztatlan, egységes jogász mesterképzési diplomát.
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
elismerhető legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi tantárgytípusokból:
 általános társadalomtudományi ismeretek,
 történeti, filozófiai, szociológiai, kulturális és nyelvtudományi,
társadalomtörténeti, szociálpolitikai,
 számítástechnikai, menedzsmenti,
 jogi, gazdasági, politikatudományi, európai uniós ismeretek.
Az intézmény az elvégzett kurzusokat a benyújtott dokumentációt megvizsgálva a KKK
alapján értékeli.
A sikeres felvételi után a szakirány-választáshoz teljesítendő kreditek
A nem munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (BA szak) alapszakon, illetve
munkaügyi kapcsolatok vagy társadalombiztosítási főiskolai képzésen végzett
hallgatók esetén az SZTE ÁJTK által előre megállapított és felajánlott tantárgyak
kreditjének a teljesítése. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a második szemeszter végéig a fent említett, de
a későbbiekben meghatározott szakmai ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a
hallgató.
4.

1. A felvételi elbeszélgetés témakörei:
a)
b)
c)

Munkajog
Munkaügyi kapcsolatok
Társadalombiztosítás, szociális jog

2. A felvételi elbeszélgetéshez alapjául szolgáló szakirodalom
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Az SZTE ÁJTK oktatási dékánhelyettese és az MKTB Képzések Intézetének
igazgatója által meghatározott szak- és jogirodalom, amelyet a felvételi napját
megelőző 5. hónap első napján a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A felvételi elbeszélgetés során a hatályban lévő joganyagot kérjük.
II. A nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szakra (magyar, angol és francia
nyelvű) történő jelentkezés bemeneti feltételei
1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi
igazgatási alapképzési szak.
2. A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, ill. kreditkövetelmények, az erre
vonatkozó konkrét előírások, a hiányzó ismeretek pótlásának biztosítása:
A bemenethez az alább meghatározott kreditek teljesítésével vesszük számításba a következő
alapszakokat, a Képzési kimeneti követelmények (KKK) előírásának megfelelően: a
társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az
államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok
A KKK 9.4. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága
elfogad. E pont értelmében az SZTE ÁJTK elfogadja az osztatlan, egységes jogász mesterképzési
diplomát.
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
elismerhető legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi tantárgytípusokból:
- szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia,
- jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika,
gazdasági jog,
- gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan,
pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,
- politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
- történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti
ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.
Az intézmény az elvégzett kurzusokat a benyújtott dokumentációt megvizsgálva a KKK alapján
értékeli.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel
rendelkezzen a hallgató.
A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

III. A politikatudomány mesterképzési (MA) szakra történő jelentkezés bemeneti
feltételei
1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudomány képzési területről a
politológia, a politikatudományok, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az
államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak.
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2. A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, ill. kreditkövetelmények, az erre
vonatkozó konkrét előírások, a hiányzó ismeretek pótlásának biztosítása:
A bemenethez az alább meghatározott kreditek teljesítésével vesszük számításba a következő
alapszakokat, a Képzési kimeneti követelmények (KKK) előírásának megfelelően:
- a társadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a
kulturális antropológia, a szociológia,
- a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és
pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás,
- a bölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, az
andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak
A KKK. 4.3. pont alapján az SZTE ÁJTK elfogadja az osztatlan, egységes jogász mesterképzési
diplomát meghatározott kreditek teljesítésével.
Az előbb meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése
alapján elismerhető 60 kredit korábbi tanulmányai alapján az alábbi ismeretkörökből:
- a politikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi viszonyok
elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, a közpolitika.
Az intézmény az elvégzett kurzusokat a benyújtott dokumentációt megvizsgálva a KKK alapján
értékeli.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 20 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
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