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PROGRAMOK 

 

INTERAKTÍV MINTATÁRGYALÁS  

Időtartama: 30-40 perc | Időpontjai: 11:00, 12:00 | Helyszíne: C/2. fejép. földszint, C/2. fejép. I. em. 

ÁJK mintatárgyaló 

Az interaktív mintatárgyalás egy megtörtént büntetőjogi tárgyú eset szimulálását foglalja magában. 

Az érdeklődő diákok aktívan részt vehetnek a jogeset feldolgozásában. A kar doktorandusz hallgatói 

folyamatosan instruálják, segítik a perbeli szerepeket játszó diákokat. 

 

KÜLFÖLDI TANULMÁNYI LEHETŐSÉGEK - ERASMUS ÉLMÉNYEK  

Időpontjai: 12:00-ig folyamatosan | Helyszíne: Díszaula, ÁJK stand 

Erasmus, Campus Mundi vagy más programban reszt vett hallgatóink tartanak élménybeszámolót, 

valamint kiutazással, kinti léttel, tanulással kapcsolatos konkrét kérdésekre adnak válaszokat. 

 

JOGI KVÍZ  

Időpontjai: folyamatosan | Helyszíne: Díszaula, ÁJK stand 

Egy 13+1 kérdésből álló jogi kvíz kitöltésére biztosítunk lehetőséget az érdeklődőknek, amelyben a 

laikusok számára is ismert, mindennapi jogintézményekről teszünk fel kérdéseket a legtöbb jogágra 

kiterjedően. A teszt meghatározott százalékát helyesen kitöltők ajándékot kapnak. 

 

NYITOTT ELŐADÁSOK (CSAK CSÜTÖRTÖKÖN!)  

Időtartama: 15-20 perc | Időpontjai: érdeklődés a kari standnál | Helyszíne: Díszaula, ÁJK stand 

A program keretében a kari standtól indulva hallgatók kalauzolják el a nyílt előadások/ gyakorlatok 

helyszínére a diákokat, akik egy előadáson/gyakorlaton 10-15 percet töltenek el és igény esetén 2 

előadást/gyakorlatot is meglátogathatnak. 

 

LEGYÉL JOGALKOTÓ! - ORSZÁGGYŰLÉSI ÜLÉS SZIMULÁCIÓ  

Időtartama: 30-40 perc | Időpontjai: 11:30, 12:15 | Helyszíne: Szenátus terem 

A diákok betekintést nyerhetnek hazánk Országgyűlésének döntéshozatali folyamatába, melynek 

keretében egy konkrét jogszabály megalkotásában vesznek részt. 

 

TRÓNOK HARCA - GAME OF LAW’S  

Időtartama: 30-40 perc | Időpontja: 11:00 | Helyszíne: A/6. épület XIX. ea. 

Az előadás a Trónok Harca világát dolgozza fel magánjogi megközelítésben. Többek között olyan 

kérdésekre keressük a választ, mint például: 

Ki is valójában Havas John? 

Cselekvőképes-e a holtak seregének katonája? 

Hány házassága volt Sansának? 

Ki lesz ezentúl a Völgy ura? 

Kié lesz a Vastrón? 

 

MEDIÁCIÓ SZIMULÁCIÓ / BEVEZETÉS AZ ALTERNATÍV VITARENDEZÉSBE   

Időtartama: 30-40 perc | Időpontja: 12:00 | Helyszíne: A/6. 22/B. 

A mediáció olyan módszer, amely – sokszor a bírósági eljárások alternatívájaként − alkalmas a vitás 

feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült konfliktusok feloldásában. A folyamatban a felek 

felkérésére független, pártatlan személy (a mediátor) vesz részt. Az érdeklődők aktív szereplőként 

részt vehetnek egy mediáción, majd a szimulációt követően az eset tanulságainak megbeszélésén.  
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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 

Fax: 06-46-367-933 

 

Térkép: http://www.uni-miskolc.hu/terkep 
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