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Jelentkezz első helyen a legnépszerűbb vidéki jogi karra!
Tanulási előnyökkel vár az SZTE ÁJTK!
Miért érdemes Szegedet választani a jogi képzésért?
Mert minőségi, kiscsoportos képzést kaphatsz, tanulmányaidat
pedig az Igazságügyi Minisztérium vidéki hallgatóknak nyújtott
ösztöndíjaiból támogathatod!
Mert nálunk tartalmában és szellemében is új képzési terv alapján készülhetsz fel – az európai egyetemeken egyébként
legrégebb óta oktatott – jogászi hivatásra. Nem kell többszáz fős jogász évfolyamba járnod: számos előadást kiscsoportos szemináriumokkal váltottunk fel, hogy még közelebb hozzuk Hozzád szakmánk műhelytitkait. Az SZTE jogi karán
az országban egyedülálló módon két féléven keresztül minden hallgatónk gépteremben tanulhatja a jogi adatbáziskezelést és informatikát. Mi vagyunk az egyetlen jogi kar, ahol a végzős joghallgatók szakmodulokba járnak, és az
utolsó két félévben csak az általuk választott speciális bűnügyi, magánjogi, üzleti jogi vagy nemzetközi jogi tárgyakat
tanulják.
Szakmai gyakornoki programunkban egy teljes félévet tölthetsz igazságszolgáltatási, közigazgatási szerveknél,
nagy cégeknél (mint pl. a Mercedes Kecskemét), szegedi, vagy akár fővárosi nagy ügyvédi irodákban. Jogász diplomád mellé már az egyetemi éveid alatt angol, német vagy francia jogi szakfordítói képesítést is szerezhetsz.
Jogi profilú nemzetközi tanulmányokra vagy politikatudományokra is jelentkezhetsz, kiváló oktatógárdától tanulhatsz, kis létszámú évfolyamokon. Képzésünk
mindkét szakon erős jogi profillal rendelkezik, ez növeli a
diplomád gyakorlati hasznosíthatóságát. Az alapképzés
elvégzése után mesterképzésünkön folytathatod mind
a nemzetközi tanulmányokat, mind a politikatudományt.
A nemzetközi tanulmányok mesterképzést magyarul,
angolul és franciául is elvégezheted, valóban felkészülve
arra, hogy a nemzetközi munkaerőpiac színpadára léphess.
Munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási igazgatás érdekel? Akkor irány Szeged! A cégek munkaügyi
szakemberigényének kiszolgálására 25 évvel ezelőtt, az
országban elsőként mi indítottuk el a hiánypótló munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási igazgatásképzést, amely modern, és már bizonyított országosan is.
A modern munkahelyek igényeihez és elvárásaihoz igazított képzési tervvel, gyakorlatias, kiscsoportos foglalkozásokkal, géptermi órákkal és erős jogi profillal várunk mind
alapszakunkon, mind pedig mesterszakunkon.

Állam- és Jogtudományi Kar

Az alábbi szakokat indítjuk a 2019/20-as tanévben:
Osztatlan képzés:
• Jogász szak
A jogász szakon (nappali tagozat) elvégezhető modulok: Bűnügyi tudományok, Nemzetközi jog/idegen nyelv,
Üzleti jog, Magánjog
Alapképzések:
• Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási szak (BA)
• Nemzetközi tanulmányok szak (BA)
• Politikatudományok szak (BA)
Mesterképzések:
• Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási szak (MA)
• Nemzetközi tanulmányok szak (MA)
• Politikatudomány szak (MA)
Jogi felsőoktatási szakképzés:
• Jogi asszisztens

Szakjaink részletes leírását megtalálod honlapunkon:
www.juris.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek

Karrier Irodánk kínálatát itt tanulmányozhatod:
www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/szakmai-gyakornoki/szte-ajk-karrier-iroda

Tradicionális értékek, jövőbe mutató fejlesztések, versenyképes
diplomák
Az Állam- és Jogtudományi Kar valamennyi hallgatója számára érezhető előnyök:
• hagyományokra épülő, folyamatosan fejlesztett képzések;
• elméleti és gyakorlati ismeretek korszerű ötvözése, új képzési tervek;
• idegennyelvi kiegészítő képzések;
• külföldi részképzés a széles körű ERASMUS+ és bilaterális kapcsolatok révén;
• hazai és nemzetközi szinten elismert oktatók és kiemelkedő gyakorlati szakemberek;
• felkészítés munkavállalásra: Karrier Iroda, szakmai gyakornoki program, 2019-től kooperatív képzés, Jogklinika;
• hallgatói tudományos műhelyek, perbeszédversenyek;
• felkészítés PhD tanulmányok folytatására az SZTE ÁJTK Doktori Iskolájában;
• elektronikus nyilvántartás és ügyintézés.

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:
ÁJTK Tanulmányi Osztály
H-6720 Szeged Tisza Lajos krt. 54., I. emelet
Tel.: +36-62-544-189, +36-62-544-190
E-mail: sasgabriella@juris.u-szeged.hu
A képzéseinkről, oktatásunkról először tájékozódj honlapunkon: www.juris.u-szeged.hu/felvetelizoknek

Az SZTE ÁJTK nyílt napja:
Helye: SZTE ÁJTK (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Ideje: 2019. január 10. (csütörtök) 10:00
Bővebb információért fordulj hozzánk!
SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
www.juris.u-szeged.hu
Megtalálsz bennünket a Facebookon is, hogy mindig képben legyél!
www.facebook.com/jurisszeged/

Ha a régiónkban laksz, itt a helyed! Ha távolabb élsz, eljött az
idő, hogy kimozdulj otthonról!
Ne feledd: a „JOG-os jövő” – Neked is jár!

A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült.
Projektazonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00015
A pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása
a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére.
A Szegedi Tudományegyetem karainak felvételi tájékoztató kiadványa a 2019/2020-as tanévre.

