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Az Állam- és Jogtudományi Kar az ország negyedik jogi karaként jött létre és
1981-ben indította el az állam- és jogtudományi képzését. Az évtizedek során
bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel.
Csodálatos természeti környezetben, különleges Egyetemvárosban tölthetik
el napjaikat a hallgatók, ahol megtalálható szinte minden sportolási és szórakozási lehetőség, amit csak tovább erősít Miskolctapolca és a Bükk hegység
közelsége.
Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a Kart és a
Miskolci Egyetemet.
Remélem, hogy nemcsak olvasóként, hanem hamarosan hallgatóként vagy
vendégként köszönthetem a Karon, ahol személyesen is megtapasztalhatja az
egyedülálló pezsgő diákéletet.
Karunk szlogenjével várjuk a nyílt napokon és egyéb rendezvényeinken:
„Karriered kapuja nyitva áll!”

Képzési paletta
A Miskolci Jogi Kar széleskörű
képzési palettával várja a hallgatókat. Zászlóshajó az osztatlan jogászképzés, továbbá két alapszak,
három mesterszak és jogi felsőoktatási szakképzés közül választhatnak a hozzánk jelentkezők, sőt,
akár angol nyelven is lehet tanulmányokat folytatni európai és nemzetközi üzleti jogi mesterszakon.

Osztatlan képzés
Jogász

Alapképzések (BA)

Igazságügyi igazgatási alapszak
Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapszak

Mesterképzések (MA)

Európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelvű LLM)
Kriminológia mesterszak
Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási mesterszak

Felsőoktatási szakképzés
Jogi felsőoktatási szakképzés

Szakirányú továbbképzések
Doktori (PhD) képzés

Osztatlan jogász képzés
Karunkon nappali és levelező tagozaton folyik jogász osztatlan képzés. A képzési idő 10 félév. 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. A tanulmányok sikeres befejezése után hallgatóink jogi doktori oklevelet kapnak.
Diploma után
Jogász diplomával el lehet helyezkedni bírósági, ügyészségi fogalmazóként,
ügyvédjelöltként, vagy kormánytisztviselőként a közigazgatásban, Kormányhivatalnál, Járási Hivatalnál, adóhatóságnál illetve a civil szervezetnél jogi tanácsadóként, önkormányzatnál jogászként, jegyzőként rendőrségen nyomozóként,
vagy éppen az Európai Unió szerveinél jogászként. Számos politikus rendelkezik jogász diplomával, de a médiában is foglalkoztatnak jogász diplomával szakembereket.
Jogi szakvizsgát követően pedig a klasszikus jogi pályák
állnak nyitva a végzett hallgató előtt: bíró, ügyész, ügyvéd, közjegyző, jogtanácsos.
Bővebb információ:

Alapképzések (BA)
Igazságügyi igazgatási alapszak
A képzés nappali és levelező tagozaton folyik. 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.
Diploma után
A megszerezhető BA oklevél elhelyezkedést biztosít az
igazságszolgáltatás (bíróságok, ügyészségek) és különösen a közigazgatás valamennyi területén (önkormányzat,
rendőrség, földhivatal, adó- és vámhatóság stb.)
Bővebb információ:

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA
A képzés nappali és levelező tagozaton folyik. A 6 féléves képzés célja a munkajoggal, munkaügyi kapcsolatokkal, munkaerő-piaci ismeretekkel és szociális joggal, társadalombiztosítással összefüggő feladatokat elvégző munkaügyi és társadalombiztosítási szakemberek képzése.
A képzés a jövőben kooperatív formában is választható lesz, amely a képzés
alatti gyakorlóhelyen történő tapasztalatszerzést teszi lehetővé a hallgatóink
számára.
Az alapszakon az alábbi két specializáció közül lehet választani, vagy akár
mindkettő párhuzamosan is elvégezhető: munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási specializáció.
Diploma után
A végzett hallgatók a versenyszférában munkaügyi, HR, bérszámfejtői területeken helyezkedhetnek el, illetve a közigazgatásban elsődlegesen az
egészségbiztosító, nyugdíjbiztosító hivatali szerveknél.
Az ezen a szakon végzett hallgatóinknak biztosítjuk a
továbblépés lehetőségét: mesterszakos diplomát szerezhetnek a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási MA szakokon, illetve a jogász képzésen is folytathatják tanulmányaikat.
Bővebb információ:

Mesterképzések (MA)
Angol nyelvű képzés: Európai és nemzetközi üzleti jog
(angol nyelvű LLM)
Az LLM képzés angol nyelvű, 2 féléves, jelenleg csak levelező munkarendben
zajlik. A cél olyan jogászok képzése, akik a már meglévő elméleti és gyakorlati jogi tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági
joganyagot, értik az európai uniós jog működési mechanizmusát, ismerik az
európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását.
A képzés célja a gyakorló, illetve frissen végzett jogászok továbbképzése és
fejlesztése. Célja továbbá az is, hogy ezen a szakon tanulhassanak tovább
azok a hallgatók, akik a jogi tanulmányaik során az Idegennyelvi Oktatási
Központ által szervezett angol szakfordító specializációt megszerezték. A végzett hallgatók szakfordító
képzésben szerzett nyelvi tudására alapozva a Kar
egy gyakorlat-orientált, interaktív képzésben való továbbfejlődés lehetőségét kínálja fel.
Bővebb információ:

Kriminológia mesterszak
A 4 féléves, nappali vagy levelező tagozaton folytatható képzés célja olyan
kriminológus szakemberek képzése, akik jogi és társadalomtudományi
felkészültséggel, interdiszciplináris ismeretekkel rendelkeznek. A végzett
hallgatók képessé válnak olyan munkakörök betöltésére, ami a bűnelkövetők társadalmi integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgálja, továbbá
alkalmasak lesznek a jogállami követelményeknek megfelelő döntéshozói,
irányítási, tervezési, szervezési, elemzői, szakértői feladatok elvégzésére a
kriminálpolitika bármely területén (pl. büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés). Jártasságot szereznek továbbá a bűnözés, annak megjelenési formái, a bűnelkövetővé, illetve
áldozattá válás, a bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatásában is.
A végzettek emellett megfelelő ismeretekkel fognak
rendelkezni a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. Levelező tagozaton csak a Miskolci
Jogi Karon indul ilyen képzés hazánkban!
Bővebb információ:

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási MA
(MTB mesterszak)
A 4 féléves nappali vagy levelező tagozaton folytatható képzés célja olyan munkaügyi és társadalombiztosítási szakemberek képzése, akik jogi és szakmai
tudás, képességek, attitűdök, autonómia és felelősség birtokában alkalmasak
arra, hogy közreműködjenek a hazai és nemzetközi munkaügyi kapcsolatok
alakításában, társadalombiztosítási és egyéb szociális jogi ügyek intézésében.
Az alábbi alapképzések elvégzése után lehet jelentkezni a szakra: igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, nemzetközi tanulmányok, szociális
munka, szociálpedagógia, társadalmi tanulmányok, emberi erőforrások,
gazdaságinformatikus, egészségügyi szervező.
A mesterszakon az alábbi két specializáció közül lehet választani, vagy akár
mindkettő párhuzamosan is elvégezhető: munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási specializáció.
A végzettek megfelelő ismeretekkel fognak rendelkezni a tanulmányaik doktori
képzésben történő folytatásához.
Diploma után
A végzett hallgatók a versenyszférában munkaügyi, HR
területeken helyezkedhetnek el, illetve a közigazgatásban elsődlegesen az egészségbiztosító, nyugdíjbiztosító hivatali szerveknél.
Bővebb információ:

Jogi felsőoktatási szakképzés
A 4 féléves képzés nappali és levelező tagozaton folyó képzés célja olyan
jogi alapismeretekkel rendelkező alkalmazottak 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 szakképzés megszerzése után
A képzés után az igazságszolgáltatás intézményeiben (bíróságon, ügyészségen) és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken (kormányhivatalokban,
önkormányzatoknál, közjegyzői irodákban, kis- és középvállalkozásoknál) van
lehetőség elhelyezkedni. Lehetőség van továbbá a tanulmányok folytatására
az igazságügyi igazgatási, a személyügyi, munkaügyi és
szociális igazgatási, alapszakokon, vagy az osztatlan jogász képzésben.
Aki nálunk jelentkezik egy második szakra, annak a
jogi felsőoktatási szakképzés során szerzett kreditek
jelentős részét beszámítjuk.
Bővebb információ:
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Szakirányú
továbbképzések
Karunkon folyamatosan bővül a diplomával rendelkezők továbbképzési lehetősége. A posztgraduális képzések keretében nem csak jogász
végzettséggel rendelkezők tanulhatnak tovább,
hanem közgazdasági, mérnöki, orvosi, gyógyszerészi, pedagógus végzettséggel rendelkezők is.

Bővebb információ:
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Adatvédelmi szakjogász
Általános és igazságügyi mediátor
Bűnmegelőzési koordinátor
Compliance (megfelelési)
szakjogász
Energetikai jogi szakokleveles
tanácsadó
Európai büntetőjogi szakjogász
Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
Gazdasági büntetőjogi szakjogász
Gyermekjogi és ifjúságvédelmi
szaktanácsadó
Jogi szakokleveles gazdasági
szakember
Jogi szakokleveles orvos és
egészségügyi szakember
Jogi szakokleveles
vagyongazdálkodási

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

szaktanácsadó
Jogpszichológiai szakjogász
Kereskedelmi szakjogász
Közlekedési szakjogász
Nemzetközi emberi jogi
mesterjogász (szakjogász) angol
nyelven
Nemzeti és etikai
kisebbségvédelmi tanácsadó
Pénzpiaci szakjogász
Senior humánerőforrás tanácsadó
Társasági jogi és cégjogi
szakjogász
Uniós perjogi szakjogász
Vagyongazdálkodási szakjogász
Végrehajtási jogi szakjogász
Vagyongazdálkodási szakjogász
Végrehajtási jogi szakjogász

Doktori (PhD) képzés
Az Állam- és Jogtudományi Karon 1992 szeptemberétől folyik a tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola a képzést államilag finanszírozott és
önköltséges képzési formában, ezen belül pedig szervezett képzésben és
szervezett képzésen kívüli egyéni felkészülés keretében biztosítja. A doktori
tanulmányok (jelenleg 2+2 év) lezárását követően kerül
sor a PhD hallgató által elkészített tudományos disszertáció megvédésére. A disszertáció sikeres megvédését
követően a jelölt az állam- és jogtudományok tudományág doktorává válik és jogosult lesz a PhD, illetve a Dr.
titulus használatára.
Bővebb információ:

Gyakorlati képzés
A jogász hallgatóink kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt képzési idejük alatt, illetve
jelentkezhetnek a Kúria, az Igazságügyi Minisztérium és a Miskolci Törvényszék gyakornoki
programjába büntető, közigazgatási vagy polgári
ügyszakban. Más szakokon is része a képzésnek
szakmai gyakorlat teljesítése.

Jogi szakfordítói modul
A Miskolci Jogi Karon tanuló hallgatók angol, német és francia nyelven
szaknyelvi képzésben is részt vehetnek 4 féléven keresztül.
A tanulmányok mellett térítésmentesen felvehető kurzus a jogi szakterületen elhelyezkedő szakemberek számára kínál olyan nyelvi-szakmai képzést,
amely lehetővé teszi a jogi munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegennyelvi készségek fejlesztését.

Bővebb információ:

Ösztöndíjak

A tanulmányok támogatására számos ösztöndíj támogatás áll a hallgatók
rendelkezésére a Miskolci Egyetem Jogi Karán, amelyek évről évre bővülnek.
Az ösztöndíjak segítséget nyújthatnak a tanulmányok sikeres befejezésében.

Primus Ösztöndíj
Minden évben tíz elsőéves hallgató részesülhet Primus ösztöndíjban, személyenként 100.000 Ft összegben. Az ösztöndíjra az pályázhat, aki a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára felvételt
nyert, és
• a Kar által rendezett szónokversenyen a jelentkezés évét megelőző 5 éven
belül első, második vagy harmadik helyezést ért el vagy különdíjat kapott,
vagy
• a Kar által rendezett angol nyelvű perbeszédversenyen helyezést ért el, vagy
• a legmagasabb felvételi pontszámmal rendelkeznek.

IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj
Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj célja minden évfolyamon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, legtehetségesebb nappali tagozatos jogászhallgatók díjazása. Az ösztöndíjra pályázhatnak a jogász szak bármelyik évfolyamán
nappali tagozatos, államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában aktív jogviszonnyal rendelkező
hallgatók. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele az adott félévben a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A pályázatok a tanulmányi eredmény mellett – a pályázati felhívásban szereplő – további szempontrendszer
szerint kerülnek értékelésre. A félévente elnyerhető ösztöndíj összege 5 hónapon keresztül havi 60.000 Ft (300.000 Ft/félév).

IM Tanulmányi Jogászösztöndíj

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjában az önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik legalább
a 3,51 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérik, és
nem kaptak más típusú ösztöndíjat. A félévente elnyerhető
juttatás az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül ösztöndíj formájában kerül kiutalásra. Az ösztöndíjra
nem kell a hallgatóknak külön pályázatot benyújtania.

IM Kutatási Jogászösztöndíj
Az IM által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési programokba nappali és levelező tagozatos hallgatók is bekapcsolódhatnak, és az aktív részvételért kutatási ösztöndíjban
részesülhetnek. Az ösztöndíj mértéke és feltétele a kari programokban meghatározottak szerint alakul.

Magyar Jogász Egylet Ösztöndíjprogramja
A Magyar Jogász Egylet és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kara közötti megállapodás alapján a 2021/22. tanévtől kezdődően hirdetjük meg az MJE Ösztöndíjprogramját, amelynek célja a joghallgatók tudományos, tudomány-népszerűsítő és tudományszervező tevékenységének
támogatása. A joghallgatók szakmai fórum szervezésére és moderálására,
angol nyelvű jogi blog, valamint tanulmány írására nyújthatnak be pályázatot. Az elnyerhető ösztöndíj összege: 50.000 Ft.

Bursa Hungarica ösztöndíj
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan
szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben
vesznek részt. A támogatást a Bursa Hungarica ösztöndíj-programban
részt vevő önkormányzatoknál lehet igényelni.

Külföldi részképzés
A Miskolci Jogi Karon a nemzetközi lehetőségek széles tárháza várja a
hozzánk érkező diákokat. A szomszédos országokon túlmenően számos
más ország neves egyetemeivel tartunk szakmai kapcsolatot. Oktatóink,
hallgatóink rendszeresen vesznek részt külföldi részképzésen, Erasmus
programban, perbeszédversenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon.
Különösen kiemelkedő a Kar nemzetközi együttműködése Németországgal,
Finnországgal, Franciaországgal, Olaszországgal, Angliával, de professzoraink vendégtanárok voltak az Amerikai Egyesült Államokban és távol-keleti
országokban is.
A Kar kiemelten támogatja az Erasmus részképzésben tanuló diákokat. Hallgatóink összesen 14 európai uniós ország 30 felsőoktatási intézményében
tanulhatnak, egy vagy akár két féléven keresztül. Számtalan lehetőség áll a
hallgatók rendelkezésére szaknyelvi tudás megszerzésére, nyelvi készségeik fejlesztésére.
Bővebb információ:
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Ország

Város
1. Augsburg
2. Bielefeld

Németország

3. Greifswald
4. Münster
5. Nürtingen
6. Trier
7. Oradea (Nagyvárad)
8. Targu Mures (Marosvásárhely)

Románia

9. Cluj-Napoca (Kolozsvár)
10. Brasov
11. Bukarest
12. Casamassima
13. Salento

Olaszország

14. Modena
15. Róma
16. Róma
17. Messina

Franciaország

18. Albi
19. Versailles

Belgium

20. Ghent

Ausztria

21. Graz

Törökország

22. Istanbul

Szlovákia

23. Kosice (Kassa)

Hollandia

24. Leiden

Spanyolország

25. Madrid
26. Santiago De Compostella

Finnország

27. Rovaniemi

Görögország

28. Thessaloniki

Lengyelország

29. Torun
30. Kraków

Miért érdemes a miskolci
jogi kart választani?
• Magas színvonalú képzés
• Gyakorlatorientált, kiscsoportos foglalkozások, amelyek az elméleti tananyagot egészítik ki
• Hallgatóink kiválóan szerepelnek a jogi szakvizsgákon
• Jogklinikai gyakorlati kurzus amerikai módszeren alapulva segíti hozzá a
hallgatóinkat a gyakorlati munkára való felkészülésre
• Az országban egyedülálló a kari „Mintatárgyaló”, ahol a hallgatók bírósági
tárgyalásokat szimulálhatnak tárgyalótermi környezetben
• Szakmai programok széles tárháza (pl.: tárgyalás-látogatás, börtönlátogatás,nemzetközi perbeszédversenyek)
• Térítésmentes jogi szakfordítói képzés a tanulmányok mellett
• Az országban egyedülálló campus, selmeci diákhagyományok teszik felejthetetlenné a diákéveid
• Több mint 30 külföldi egyetemen folytathatsz tanulmányokat
• Kutatási lehetőség a tudományos diákköri tevékenység keretében
• A campus révén könnyebben vehetsz részt párhuzamos képzésen az Egyetem egy másik karán
• 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
• Kollégiumi elhelyezés nappali és levelező képzésben is

Európai Szociális
Alap
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Elérhetőségeink
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Miskolci Egyetem H-3515
E-mail: jogdhiv@uni-miskolc.hu
Telefon: +36 46 565 170
„Dual Drive University” –
A Miskolci Egyetem duális
és kooperatív felsőoktatási,
szakképzési és szakirányú
továbbképzéseinek fejlesztése
– EFOP-3.5.1.-16-2017-00002

jogikar.uni-miskolc.hu
www.facebook.com/meajk1981

