Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK)

HAGYOMÁNY ÉS
MEGÚJULÁS

Töretlen népszerűségnek örvend az ÁJTK által kínált osztatlan jogászképzés, az alap- és mesterképzésben meghirdetett munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi tanulmányok és politikatudomány
szakok, valamint a jogi asszisztensi képzés. Az intézmény e-learning tananyag-fejlesztési programja egyre szélesebb körben könnyíti meg a hallgatók felkészülését a vizsgákra. Az ÁJTK tutor programja a hallgatók
tanulmányi előmenetelét kiscsoportos foglalkozások keretében segíti.

A

népszerű jogászképzés keretében az általános jogász modul mellett a hallgatók a bűnügyi tudományok, a magánjogi, a nemzetközi jogi/idegennyelvi és az üzleti jogi modul
révén specializálódhatnak. A jogász tevékenységben ma már nélkülözhetetlen a jogi adatbázis kezelés, amelyet kötelező tárgyként oktatunk. Hallgatóinknak ingyenes hozzáférést
biztosítunk a Wolters Kluwer jogtárához.
További speciális ismeretek megszerzését segítik az idegen nyelvű szakjogi és szaknyelvi
képzések, valamint számos szakirányú továbbképzés.
Az ÁJTK valamennyi képzésében már hallgatóként tényleges munkát végezhetnek a legjobbak a Jogklinikán, valamint a Karrier Iroda által működtetett szakmai gyakornoki program révén. A képzések gyakorlati oldalát erősítve a Karral közös gyakornoki programokat
tart a Szegedi Ítélőtábla és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége is. 2019 tavaszától öt képzésünk hallgatói fél éves kooperatív képzés keretében,
közvetlenül munkáltatóknál mélyíthetik el szakmai ismereteiket. A Karon a magas színvonalú oktatás mellett jelentős tudományos munka folyik a Tudományos Diákkörökben, a
Doktori Iskolában, a tanszékeken és az intézetekben. Hallgatóink külföldi résztanulmányait
széleskörű, három kontinensre kiterjedő nemzetközi kapcsolataink segítik. Az Igazságügyi
Minisztérium jogászösztöndíjainak segítségével pedig a legkiválóbb hallgatók anyagi elismerésben részesülhetnek kimagasló tudományos és tanulmányi eredményeikre tekintettel.
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Felvételi
kiadvány

Felvételi információk:

Az SZTE ÁJTK nyílt napja:

ÁJTK Tanulmányi Osztály
• +36-62/544-189 • +36-62/544-483 • +36-62/544-513
• +36-62/544-190 • +36-62/544-297 • +36-62/544-198
• +36-62/544-579
sasgabriella@juris.u-szeged.hu

2019. január 10. csütörtök,10:00
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
www.juris.u-szeged.hu
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Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK)
Az ÁJTK induló képzései a 2019/2020-as tanévben:
Osztatlan képzés: Jogász képzés | Alapképzések: Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA (6 félév) • Nemzetközi tanulmányok BA (6 félév) • Politikatudományok BA (6 félév)
Mesterképzések: Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási MA (4 félév) • Nemzetközi
tanulmányok MA magyar nyelven (4 félév) • Nemzetközi tanulmányok MA angol nyelven (4
félév) • Nemzetközi tanulmányok MA francia nyelven (4 félév) • Politikatudomány MA (4 félév)
Felsőfokú Szakképzés: Jogi felsőoktatási szakképzés Szakirányú továbbképzések | Jogász
végzettségűeknek: Családjogi szakjogász • Környezetvédelmi szakjogász • Munkaügyi
kapcsolatok szakjogász • Társadalombiztosítási szakjogász • Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász • Német jogi és szakfordítói szakjogász • Francia
jogi és szakfordítói szakjogász • Európa-jogi szakjogász • Nemzetközi és európai
kereskedelmi és befektetési jogi szakjogász • Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) • HR Szakjogász szakirányú továbbképzési szak • Ingatlanforgalmi szakjogász Szakirányú továbbképzés | nem jogász végzettségűeknek:
Jogi szakokleveles gazdasági szakember • Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember • Munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó, • Angolszász
jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó, • Német jogi és szakfordítói
szaktanácsadó • Francia jogi szakfordítói és szaktanácsadó • Jogi szakokleveles HR szaktanácsadó • Társadalombiztosítási szaktanácsadó • Nemzetközi
és európai kereskedelmi és befektetési jogi szaktanácsadó • Általános és
igazságügyi mediátor (közvetítő) nem jogász végzettségűeknek

Általános Orvostudományi
Kar (ÁOK)
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Az ÁOK induló képzései a 2019/2020-as tanévben:

Szakirányú továbbképzések:

Nappali tagozat:

• angol egészségtudományi szakfordító-tolmács
• angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor

• általános orvos szak (12 félév, egységes osztatlan képzés keretében magyar, angol és német
nyelven)
www.med.u-szeged.hu
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