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Állam- és Jogtudományi Kar
Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális
jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás minőségi javítása volt. A Karon
intézeti keretek között 1981. szeptember 1-én indult meg az oktatás 120 fő nappali és
60 fő levelező tagozatos joghallgatóval. 1983-ban az intézet Karrá alakult. Az oktatói
kar más jogi karokról, gyakorlati munkahelyekről szerveződött. Az elmúlt 25 évben a
Karnak stabil, felkészült, tudományos eredményekkel rendelkező oktatói gárdája
alakult ki. Számos volt joghallgató vált a Kar oktatójává, többen ma már a Kar
vezetői közé tartoznak. Jogász szakunk 2006-ban „Kiválósági Hely”címet kapott
három másik jogi Karé mellett. Részesei vagyunk továbbá a Miskolci Egyetem
részére a 2008. szeptember 6-i évnyitón átadott „Felsőoktatási Minőségi Díj”-nak,
amit az Egyetem elsőként nyert el a felsőoktatási intézmények között.
A Kar szervezeti struktúrája 1987-ben jelentősen átalakult. Jelenleg öt,
tudományterületenként elkülönülő intézet működik, amelyben 15 intézeti tanszék
végzi munkáját. Azóta tovább bővült az oktatási és tudományos tevékenység: 1992ben akkreditálták a Karon a doktori képzést, ami ma Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Doktori Iskolaként működik. A Doktori Iskola 2006-ban az országban
egyedül kapta meg a „Kiválósági Hely” címet a jogi karok közül. A doktori képzés
biztosít keretet oktatóink tudományos előrehaladásához és fokozatszerzéséhez. A
Karon jelenleg mintegy 65 egyetemi oktató, kutató dolgozik, akik közül többen a
gyakorlati életben is tevékenykednek alkotmánybíróként, bíróként, ügyészként,
ügyvédként vagy a közigazgatás területén.
2001-ben a Kar kiterjesztette képzését a felsőfokú szakképzés területére, és 2008-tól
már hallgatói jogviszony keretében is folytat felsőfokú szakképzést, 2014-től jogi
felsőoktatási szakképzést. A képzés egyrészt elősegíti az érettségizettek
továbbképzését, ezzel nagyobb lehetőséget biztosítva az elhelyezkedésükhöz,
másrészt „előtanulmányként” segíti a jogász-, illetve az igazgatási alapszakos
képzésben való részvételt.
Karunk az elmúlt években folyamatosan bővítette képzési kínálatát. Az igazságügyi
igazgatási, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, valamint a kifutó
közigazgatás-szervező alapszakok elsősorban hivatali ügyintézők és munkatársak
képzését segíti elő a jogi jártasságot igénylő munkahelyeken ellátandó feladatokra.
2015-ben indítottuk el az új képzési struktúrába illeszkedő munkaügyi- és
társadalombiztosítási mesterszakot, mely a három éves alapképzési szakot elvégzett
hallgatóinknak, valamint más egyetemen, főiskolán szerzett diplomával
rendelkezőknek nyújtanak lehetőséget mesterfokozatú diploma megszerzésére. Két
új szak, a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint a kriminológia
mesterképzési szak jelenleg akkreditáció alatt áll.
A jogászképzésen belül lehetőséget teremtettünk a szaknyelvi képzésre. Hallgatóink
angol és német nyelvű kurzuson vehetnek részt 7 féléven keresztül. A jogászképzés
gyakorlatias jellegét a kiscsoportos szemináriumi foglalkozások megőrzése mellett a
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minta-tárgyalóterem szolgálja. Ez ad lehetőséget arra, hogy perbeszédversenyeket,
mintatárgyalásokat „életszerű” körülmények között lehessen megrendezni és
lefolytatni. Ezek által is a munkaerőpiacon való nagyobb megfelelést segítjük elő.
1993-tól folyamatosan bővül a diplomával rendelkezők továbbképzési lehetősége.
Karunk posztgraduális képzés keretében nem csak jogász végzettséggel rendelkezők
továbbképzését szervezi, hanem közgazdasági, mérnöki, orvosi, gyógyszerészi,
pedagógus végzettséggel rendelkezők számára is kínál szakirányú továbbképzést.
A jogászképzés és a Kar egyéb képzései iránt megnyilvánuló érdeklődés
eredményeként hallgatóink száma évről évre gyarapodott. Jelenleg közel 1600 a
hallgatóink száma, akik öt (jelenleg a kifutó közigazgatás-szervező szakkal együtt
még hat) szakon folytatják tanulmányaikat.
A Kar fejlődését mutatja a nemzetközi kapcsolataink bővülése is. A szomszédos
országokon túlmenően számos más ország neves egyetemeivel tartunk szakmai
kapcsolatot. Oktatóink, hallgatóink rendszeresen vesznek részt külföldi
részképzésen, az Erasmus programban, perbeszédversenyeken, konferenciákon,
tanulmányutakon. Sokan szereznek második diplomát külföldi intézményekben.
Különösen kiemelkedő a Kar nemzetközi együttműködése Németországgal,
Finnországgal,
Franciaországgal,
Olaszországgal,
Angliával,
de
voltak
professzoraink vendégtanárok az Amerikai Egyesült Államokban és távol-keleti
országokban is. A jó kapcsolatnak köszönhetően külföldi professzorok is tartanak
idegen nyelvű képzéseket, előadásokat hallgatóinknak.
A fiatal oktató-kutató gárda és a hallgatók közötti jó kapcsolatot a számtalan közös
rendezvény, így különösen a selmeci hagyományokat ápoló szakestek, vagy a
hallgatói öntevékeny szervezetek által rendezett szakmai konferenciák szolgálják.

A képzés
Osztatlan jogászképzés
Karunkon nappali és levelező tagozaton folyik jogász osztatlan képzés. A képzési
idő 10 félév. A két tagozaton egységes tanrend és követelményszint szerint folyik az
oktatás, így természetesen a diploma is azonos. Hallgatóink kreditrendszerben
tanulnak, ami egyéni tanulmányi rend kialakítását és az egyéni előrehaladás
lehetőségét biztosítja. Az ajánlott (minta) tanterv célszerű lehetőséget kínál arra, hogy
a tantárgyakat milyen időbeosztásban érdemes felvenni ahhoz, hogy a képesítési
követelményekben rögzített minimális képzési idő alatt a hallgató oklevelét
megszerezze. Az ajánlott (minta) tanterv szerint a hallgatók az első tanévben államés jogtörténeti tárgyakat, római jogot, bevezető jellegű tantárgyakat,
közgazdaságtant, filozófiát, latint tanulnak. A második és harmadik évben a polgári
jog, a büntetőjog, a jog- és állambölcselet, a munkajog, az európai jog, a közigazgatási
jog és az alkotmányjog területére és az ezekhez kapcsolódó egyéb jogterületekre
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terjed ki az oktatás. A negyed- és ötödéven oktatott kötelező tárgyak a következők:
nemzetközi jog, pénzügyi jog, büntetőeljárási jog, büntetés-végrehajtási jog,
kereskedelmi jog, polgári eljárásjog, agrárjog, környezetjog, valamint egyéb
tantárgyak (pl. kriminológia, pszichológia, politikai és jogszociológia). A 10. félévben
a hallgatók szakdolgozatot készítenek, amelynek sikeres megvédése után záróvizsgát
tesznek. A tanulmányok sikeres befejezése után hallgatóink jogi doktori oklevelet
kapnak. Az oklevél átvételének feltétele középfokú C típusú nyelvvizsga.

Alapképzések
Az igazságügyi ügyintéző főiskolai képzés 2002-ben indult levelező formában.
2006-tól az új képzési struktúrának megfelelően a szak a bolognai rendszer szerint
átalakult, s a neve igazságügyi igazgatási alapszakra változott. A 6 féléves képzés
célja olyan szakemberek képzése, akik jogi alapismereteik, különösen az
eljárásjogokban szerzett jártasságuk, valamint az igazságügy szervezetének és
ügyvitelének ismerete birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek az
igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában. A megszerezhető BA
oklevél elhelyezkedést biztosít az igazságszolgáltatás (bíróságok, ügyészségek) és
különösen a közigazgatás valamennyi területén (önkormányzat, rendőrség,
földhivatal, adó- és vámhatóság, stb.). A levelező képzést 2014 szeptemberétől
nappali tagozattal bővítettük.
A 2006-ban indult, 6 félév időtartamú munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási alapszak célja olyan munkaüggyel és társadalombiztosítással összefüggő
feladatokat elvégző szakemberek képzése, akik jogi és szakmai ismereteik birtokában
alkalmasak arra, hogy munkaügyi kapcsolatok alakításában és társadalombiztosítási
ügyek intézésében közreműködjenek, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel
rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterképzésben) történő folytatásához.
A végzettek képesek lesznek a kollektív tárgyalások folyamatának előkészítésére,
munkaügyi konfliktusok és viták felismerésére, vitarendezési eszközök és eljárások
kiválasztására és alkalmazására, az érdekegyeztetés folyamatának, intézményeinek
megismerésére. Alkalmasak lesznek továbbá a vállalatok, költségvetési intézmények
szintjén érdekegyeztetési fórumok kialakítására, eljárási szabályainak kidolgozására,
a munkavállalói, munkáltatói érdekképviseletek tevékenységének szervezésére és
más munkaügyi és társadalombiztosítási feladatok ellátására. A levelező képzést
2009 szeptemberétől nappali tagozattal bővítettük. Az ezen a szakon végzett
hallgatóinknak biztosítjuk a továbblépés lehetőségét: mesterszakos diplomát
szerezhetnek a 2015 szeptemberétől induló munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási MA szakokon.
A jelenleg akkreditáció alatt álló 6 féléves nemzetközi tanulmányok alapképzési
szak célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi,
valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai
integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági,
intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a nonprofit szektorban, a
helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó
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intézményeknél. Az alapfokozat birtokában a végzettek képesek lesznek a
nemzetközi életben való tájékozódásra, a nemzetközi viszonyokat érintő koncepciók,
elméletek, módszerek használatára, az Európai Unió jogi és intézményi felépítésére,
az integráció alakulására vonatkozó információk alkalmazására. Az alapfokozat
birtokában a végzettek alkalmasak lesznek minisztériumok, kormányzati szervek,
állami intézmények nemzetközi és európai uniós feladatainak ellátására, illetve az
Európai Unió közös vagy közösségi politikái ismeretében önkormányzatoknál,
gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban az európai uniós tagságból
származó feladatok ellátására.
Valamennyi alapszakon oklevelet szerzett hallgató az Állam- és Jogtudományi Karon
végezhet további tanulmányokat a jogász szakon is. Ez esetben – eredményes
felvételi eljárást követően – a korábban megszerzett ismereteik közül beszámítjuk
mindazokat, amelyek legalább 75%-ban fedik a jogászképzésben előírt tantárgy
tematikáját. Mindez lehetővé teszi a tanulmányok könnyítését, esetleges rövidítését
is.

Mesterképzések
A bolognai rendszerű képzés „lineáris” jellegű. Ez azt jelenti, hogy a jogi
felsőoktatási szakképzéssel megkezdett és az alapszakokkal folytatott tanulmányok
magasabb szinten, mesterképzési szakokon folytathatók tovább. A mesterképzés a
korábban megszerzett tudás elmélyítését és specializálását biztosítja. Közvetlen
előszobáját jelenti továbbá a doktori képzésnek, vagyis a PhD tudományos fokozat
megszerzésére való szervezett felkészülésnek is.
A 4 féléves munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterképzési szak célja
olyan szakemberek képzése, akik – megszerzett magas szintű elméleti és gyakorlati
ismereteik alapján – képesek munkahelyi vezetői feladatokat ellátni a magánszféra és
közigazgatás széles területein. A mesterszak természetesen szintén megteremti a
tanulmányok doktori képzésben való folytatásának lehetőségét. A szakon a 2015/16os tanévben indult el először a képzés.
Az akkreditáció alatt álló 4 féléves kriminológia mesterképzési szak 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 képzést elvégzők alkalmasak lesznek 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. A végzettek emellett megfelelő
ismeretekkel fognak rendelkezni a tanulmányaik doktori képzésben történő
folytatásához.
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Jogi felsőoktatási szakképzés
A felsőoktatási szakképzés célja olyan jogi alapismeretekkel rendelkező
szakalkalmazottak
képzése,
akik
az
igazságszolgáltatásban
és
az
igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogterületre vonatkozó
ismeretek gyakorlati alkalmazásában, felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére
és képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő
feladatok alól. A 4 féléves képzés a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán
nappali és levelező tagozaton, támogatott, illetve költségtérítéses formában zajlik. A
finanszírozott hallgatók részére – a többi egyetemi hallgatóhoz hasonlóan – nyitva áll
a kollégiumi férőhely és a tanulmányi ösztöndíj igénybevételének lehetősége. Az itt
végzett tanulók képessé válnak az igazságszolgáltatás intézményeiben és az
igazságszolgáltatáson
kívüli
szakterületeken
(kormányhivatalokban,
önkormányzatoknál, közjegyzői irodákban, kis- és középvállalkozásoknál) a
területnek megfelelő ügyviteli feladatok ellátására, illetve folytathatják
tanulmányaikat az igazságügyi igazgatási, a munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási valamint közigazgatás-szervező alapszakokon, vagy az osztatlan jogász
képzésben. Ez esetben a jogi felsőoktatási szakképzés során szerzett kreditek jelentős
részét beszámítjuk a további tanulmányokba.

Szakirányú továbbképzés
Posztgraduális képzés keretében szakirányú továbbképzés folyik Karunkon. A
posztgraduális képzés egy már megszerzett diplomára épülő, „másoddiplomás”
szakirányú továbbképzést jelent. A szakirányú továbbképzés egyik formája a
szakjogász-képzés, másik formája pedig a nem jogász felsőfokú végzettséggel
rendelkezők számára meghirdetett jogi szakokleveles szakképzés. A szakjogászképzés célja egy adott jogi szakterület ismereteinek elmélyítése, a jogászi hivatást
választók szakmai specializációjának elősegítése (pl.: adatvédelmi szakjogász,
ingatlanforgalmi szakjogász, társasági jogi és cégjogi szakjogász, európai jogi
szakjogász, környezetvédelmi szakjogász, közlekedési szakjogász, stb.). A nem
jogász végzettséggel rendelkezők jogi szakokleveles orvos, mérnök, közgazdász
képzésre vagy igazságügyi szociális tanácsadói képzésre jelentkezhetnek.
Kínálatunkban népszerű képzésként szerepel az általános és igazságügyi mediátor
képzés. E szak az alternatív vitarendezés – vagyis a pereskedés megelőzésének és
elkerülésének – eszközeit és készségeit adja át. Ehhez hasonló újdonságokat a
társadalmi környezetből érkező igényekre reagálva rendszeresen bevezetünk. Ennek
jegyében került sor 2016. évben a fentiekben említett általános és igazságügyi
mediátor képzés után a végrehajtási jogi szakjogász, a fiatalkorúak ügyeinek
szakjogásza szakirányú továbbképzés kari keretek között történő elindítására.
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Doktori (PhD) képzés
Az Állam- és Jogtudományi Karon 1992 szeptemberétől folyik a tudományos fokozat
megszerzésére felkészítő doktori képzés. A képzés a Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Doktori Iskola keretében zajlik. A doktori képzés ideje mind az
államilag finanszírozott, mind az önköltséges levelező tagozaton 4 év. A hallgatók
munkáját egy-egy tudományosan minősített témavezető irányítja. A hallgatók az
abszolutórium megszerzése, a doktori vizsgák, szigorlat eredményes letétele, önálló
tudományos munkásságuk bemutatása, két idegen nyelvnek a tudományterület
műveléséhez szükséges ismerete, valamint a doktori értekezés elkészítése és
nyilvános vitában való megvédése után tudományos (PhD) doktori fokozatot
szereznek. A doktori képzésben részt vett hallgatóink egy része a Karon marad
oktatóként, mások pedig egyetemeken vagy a gyakorlati életben kamatoztatják
tudásukat. Azok, akik a végzés után a gyakorlatban helyezkednek el,
megbecsülésben részesülnek munkahelyükön. A Doktori Iskola eredményességét
mutatja, hogy 2006-ban a jogi karok közül egyedül a Miskolci Egyetem Deák Ferenc
Doktori Iskolája nyerte el a Kiválósági Hely címet a Magyar Akkreditációs
Bizottságtól.

Elhelyezkedési lehetőségek
Az Állam- és Jogtudományi Kar által adott különféle diplomák kiváló elhelyezkedési
lehetőséget biztosítanak, amit bizonyít az, hogy a nálunk végzett hallgatók többsége
új szakmájában igen gyorsan el tud helyezkedni. Azon túl, hogy a bíróságok,
ügyészségek és az ügyvédi irodák várják hallgatóinkat, nyitva áll az út számukra az
önkormányzati és állami hivatali apparátusokhoz, a gazdasági élet területén
különféle cégekhez és – jellemzően a jogászok esetében – egyre inkább a különféle
uniós szervekhez is. A képzések jellegére figyelemmel a politikai és az újságírói
pályán, vagy akár a média világában is kamatoztathatják hallgatóink a megszerzett
ismereteiket.
A Karunkon végzett hallgatókkal a gyakorlati életben elégedettek a munkáltatók,
ezért kétség sem fér hozzá, hogy jó „útlevél”-nek számít a Miskolci Egyetem Államés Jogtudományi Karán szerzett diploma. Erre egyébként garancia az oktatók magas
szintű felkészültsége és hazai, nemzetközi elismertsége. A Kar volt és jelenlegi
oktatói közül többen lettek például az Alkotmánybíróság tagjai: Holló András,
Zlinszky János, Lévay Miklós, Kovács Péter és Bragyova András.
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Miért érdemes a miskolci jogi kart választani?
» Azért, mert a Karon magas színvonalú képzés folyik minden szakon. A Magyar
Akkreditációs Bizottság 2006-ban (a nyolc jogi kar közül) egyedül nekünk adott
két „Kiválósági hely” kitüntetést, kiválónak értékelte a jogászképzést, továbbá a
doktori iskola tevékenységét.
» A Miskolci Egyetem a Felsőoktatás Minőségi Díját érdemelte ki 2010-ben.
» Az egyetemvárosi környezet, a campus ideális a tanuláshoz és a szórakozáshoz
egyaránt. Országosan egyedülálló hagyományaink vannak, amelynek keretében a
hallgatók segítik egymást a tanulásban, a beilleszkedésben. A Selmeci
Diákhagyományokat 2014-ben az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékének részévé választották.
» A gyakorlat-orientált oktatás érdekében kiscsoportos – 15-20 fős – foglalkozások
vannak, amelyek lehetővé teszik egymás jobb megismerését az évfolyamon belül,
segítik hallgatói közösségek, baráti kapcsolatok kialakulását, egyben pedig
optimális keretek jelentenek a tananyag elsajátításához.
» A képzés figyelembe veszi a gyakorlati igényeket, ezért végzett hallgatóink jól
szerepelnek a jogi szakvizsgán.
» A kötelező tárgyakon kívül széles választékot nyújtunk a jog speciális területeinek
megismeréséhez szabadon választható tárgyak keretében (mint például vadászati
jog, borjog), de működik állatjogi, környezetvédelmi és alapjogvédelmi jogklinika
is, ahol a hallgatók gyakorlati tevékenységet is végezhetnek.
» A minta-tárgyalóteremben a hallgatók bírósági tárgyalásokat szimulálhatnak,
majd kiértékelhetik a „szereplők” tevékenységét és ugyanitt készülhetnek fel az
érdeklődők a hazai és külföldi perbeszédversenyekben való részvételre,
amelyeken összemérhetik tudásukat.
» A hallgatók nagy számban szakmai kirándulásokon vesznek részt (pl.: tárgyaláslátogatás, börtönlátogatás).
» Szaknyelvi képzésben vehetnek részt hallgatóink, ahol 7 féléven át angol és német
nyelven sajátíthatják el a jogi nyelvet, felkészülve az európai színtéren való
szereplésre.
» A szaknyelvi képzésen túl, a hallgatók – választásuk szerint – különböző szintű
nyelvi kurzuson bővíthetik nyelvtudásukat.
» A Kar különös gondot fordít arra, hogy hallgatóink külföldi egyetemeket is
megismerhessenek, azokon részképzést folytathassanak az Erasmus+ program
keretében.
» A rendkívül eredményes tudományos diákköri tevékenységbe bekapcsolódva a
hallgatók részesei lehetnek a Karon folyó tudományos kutatási tevékenységeknek.
» Az egyetem számos karon biztosít lehetőséget a párhuzamos képzésre,
„másoddiploma” megszerzésére.
» A Kar képzései kiegészítik egymást: a jogi felsőoktatási szakképzést követő
alapképzés után lehetőség van a mesterképzésre, vagy az osztatlan
jogászképzésben, majd a doktori képzésben való részvételre.
» A levelező tagozatos hallgatók részére hétvégén biztosítjuk a konzultáció és
részben a vizsga lehetőségét. Korlátozott számban a konzultációk idejére a
kollégiumok szállást biztosítanak.
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Felvételi ismertető
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar a 2017/2018-es tanévben a
következő képzések beindítását tervezi:
Képzés megnevezése
Osztatlan jogászképzés
Igazságügyi igazgatási alapszak
Munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási alapszak
Munkaügyi- és társadalombiztosítási
igazgatási mesterszak
Jogi felsőoktatási szakképzés
Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
(akkreditáció alatt)
Kriminológia mesterképzési szak
(akkreditáció alatt)

Képzési szint
O
A

Munkarend
N/L
N/L

A

N/L

M

N/L

F

N/L

A

N/L

M

N/L

A jelentkezésnél használt kifejezések, rövidítések:
A Kar betűkódja: MEAJK
Képzési szint:
A alapképzés (a három alapszak)
O osztatlan képzés (jogász szak)
M mesterképzési szak (közigazgatási, MTB mesterszak)
F jogi felsőoktatási szakképzés
Munkarend:
N nappali
L levelező
Választható szak: jogász
igazságügyi igazgatási alapszak
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak
munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak
jogi felsőoktatási szakképzési szak
nemzetközi tanulmányok alapszak (akkreditáció alatt)
kriminológia mesterszak (akkreditáció alatt)
Általános tudnivalók:
A jogász osztatlan képzésre, az alapképzésekre, mesterképzésekre, valamint a jogi
felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés az adott év decemberében elektronikus
formában megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató általános részében leírtaknak
megfelelően történik. A Felvételi Tájékoztató a www.felvi.hu internetes oldalon
elolvasható. A pontszámításra, illetve a többletpontokra vonatkozó szabályokat is a
Felvételi Tájékoztató általános része tartalmazza.
A szakirányú továbbképzéseinkkel kapcsolatos információk a http://jogikar.unimiskolc.hu/szakiranyu linken érhetők el, melyekre a jelentkezést és felvételi eljárást
a Kar bonyolítja.
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Primus Ösztöndíj
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara (ME ÁJK) fő céljának tekinti, hogy
a jövőben minél több középiskolás hallgató válassza Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karát. Ezt a célt természetesen elsősorban a képzés minőségével,
gyakorlati orientáltságával, a Kar hírnevének, vonzerejének növelésével kívánja
elérni, de emellett – különösen a karok közötti versenyre, az állami finanszírozási
rendszerre is tekintettel – szükségesnek tartja egyéb figyelemfelhívó eszközök
igénybevételét. Erre szolgál a Kar által kidolgozott, a 2008/2009-es oktatási év első
félévétől indult ösztöndíjprogram.
A Kar által alapított ösztöndíjprogram keretében összesen tíz ösztöndíj kerül
odaítélésre, személyenként 100.000.- Ft (azaz Egyszázezer forint) összegben, amely
az első évfolyam első szemeszterének öt naptári hónapjára (szeptember-októbernovember-december-január) havonta 20.000.- Ft (azaz húszezer forint). Primus
Ösztöndíjban a legmagasabb felvételi pontszámot elért hallgatók részesülhetnek.

Miért jó az Egyetemvárosban?
Az Egyetem csodálatos helyen, a várostól viszonylag távol, egy kb. 85 hektár
kiterjedésű parkban kapott helyet. Az Egyetemváros elnevezés is arra utal, hogy
valóban város a városban. A hallgatóknak számos sport és kulturális lehetőségük
van szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
A sporttevékenység részben a tanrendi órákhoz kapcsolódik. Mind a kötelező, mind
a hobby szinten választható sportolási lehetőségek között van úszás, tollaslabda,
tenisz, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, kondicionálás, aerobic, karate foglalkozás.
Az egyetemi sportklub (MEAFC) jelenleg 13 szakosztályban kínál versenyzési,
sportolási lehetőséget. Az egyetem saját fedett sportcsarnokkal rendelkezik. A
körcsarnok mellett edzőterem, munkacsarnok, kondicionáló terem, labdarúgópályák,
atlétikai és teniszpályák állnak a hallgatók rendelkezésére is. Új kínálatot teremtett a
közelmúltban az Egyetemvárosban felépült Kemény Dénes Városi Sportuszoda,
valamint a 2014 októberében átadott, európai viszonylatban is első osztályú rekortán
futópálya. A 2015/16-os tanévtől kezdődően az Egyetem élsportolói
mentorprogramot indít, melynek célja, hogy segítsen összehangolni a sportolói és
tanulmányi feladatokat a Sporttörvényben megfogalmazott ún. kettős életpálya
modellhez kapcsolódóan. Ezt az egyéni tanulmányi rendben folytatható
tanulmányok, valamint egy választott hallgatótárs (tutor) és egy oktató (mentor) által
nyújtott támogatás teszi lehetővé.
A kulturális lehetőségek közül említést érdemelnek a különböző kiállítások (állandó
és időszakos), könnyű- és komolyzenei hangversenyek és a különböző szakkörök.
Nemzetközi hírű az egyetem Könyv- és Levéltára, Múzeuma. A nemzetközi
kiadványcsere keretében 52 ország 349 intézményével áll kapcsolatban, valamint
online számítógépes szaktájékoztatási szolgálat is működik a könyvtárban.
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Az egyetemi élet jó része az egyetem területén lévő kollégiumokban zajlik. 2005-ben
új kollégiumot adtak át, az Uni-Hotelt. Mint az új kollégium neve is mutatja, hotel
jellegű az elszállásolás, kényelmes kétágyas, apartman jellegű szobákban. Az
Egyetem arra törekedett, hogy valamennyi kollégiumi férőhelyet korszerűsítse, az
igényeknek megfelelően alakítsa ki. A Miskolci Egyetem kollégiumai az ország egyik
legnagyobb kollégiumi egységeként közel 4000 hallgatónak adnak otthont.
Biztosítják a hallgatók számára a nyugodt tanulási, pihenési, szórakozási feltételeket,
segítik a képzésben folyó sokrétű és értékes munkát, biztosítják a feltételeket a jó
diákközösség kialakulásához. Kollégiumi önkormányzatok szervezik a hallgatóság
életét.
A diákhagyományok egyetemünk ősétől, a selmecbányai Akadémiából származnak.
Az elsős diákok oktatás és vizsga után viselhetik a bALEK nevet. Az „alapszigorlatok” letételével válik a hallgató firmává, hogy aztán Isteni Fényben Tündöklő
Dicső Firma, majd a „diploma” után Veterán lehessen. Hagyományaink fénypontját
jelentik a szakestek, melyeken elhangoznak a hagyományos diáknóták, az ún.
Bursch-nóták. Szakestélyeken keresztelik a bALEKOKAT, köszöntik a Firmákat,
valamint avatják a végzősök (valétálók) szalagjait, korsóját és gyűrűjét. Ezeket
egészítik ki az Eperjesi Jogakadémiáról indult hagyományok, mint amilyen a fáklyás
városi ballagás, a Szalamander, amelyen a végzett hallgatók intenek búcsút Miskolc
városának.
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Elérhetőségeink
Internet: www.jogikar.uni-miskolc.hu, vagy www.uni-miskolc.hu
E-mail: jogdhiv@uni-miskolc.hu
Telefon: 06-46-565-170, 06-46-565-171
Fax: 06-46-367-933

Jó tanulást, kellemes diákéveket kívánok!

Prof. Dr. Farkas Ákos
dékán
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