SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
PÓTFELVÉTELI JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
Karunkra pótfelvételre jelentkező pályázók a "PÓTFELVÉTELI" nyomattal ellátott
jelentkezési lapot beszerezhetik a Kar főbejárati Portáján munkanapokon 2010. augusztus 6ig hétfőtől-péntekig 8-17 óra között, augusztus 6-án 8-13 óráig.
A pótfelvételi során - még a jelentkezési lap beadása előtt - a laphoz mellékelt postautalványon be
kell fizetni az eljárás alapdíját, 5000 Ft-ot. (A befizetési bizonylat a jelentkezési laphoz
csatolandó!)
Természetesen a pótfelvételi jelentkezési laphoz is csatolni kell egy példányban mindazokat a
dokumentummásolatokat - bizonyítványok, többletpontok, előnyben részesítés feltételeinek
igazolása -, amelyeket a felsőoktatási intézmény a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2010.
szeptemberben induló képzések c. kiadványban, illetve a pótfelvételi meghirdetésben megjelölt.
A pótfelvételi jelentkezési lap beadásának határideje:
2010. augusztus 10.
A pótfelvételi jelentkezési lapot – a csatolt dokumentumokkal együtt – közvetlenül az
Oktatási Hivatal címére (1443 Budapest, Pf. 220) kell küldeni.
A 2010. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás során az Oktatási Hivatal központilag vizsgálja a
jelentkezők pótfelvételi jelentkezésének érvényességét – a 2010. évi általános felsőoktatási
felvételi eljárás központi nyilvántartása alapján:
-

amennyiben egy adott jelentkező már felvételt nyert a 2010. évi általános felsőoktatási
felvételi eljárásban vagy folyamatban van jogorvoslati kérelme, melynek pozitív
elbírálása esetén besorolási döntése módosításra kerül, úgy a 2010. évi felsőoktatási
pótfelvételi eljárás során beadott jelentkezése érvénytelen (az eljárási díj
visszatérítésére ezen okból sincs mód),

-

amennyiben a 2010. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás során több felsőoktatási
pótfelvételi jelentkezési lapot is beadott a jelentkező, úgy azok közül csak a későbbi
feladású (de még határidőig érkeztetett) felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési lapja
kerül feldolgozásra (a többi tekintetében szintén nincs módja az eljárási díj
visszaigénylésére).
Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kapható
2010. augusztus 6-ig hétfőtől-péntekig 11-12 óráig.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a pótfelvételi jelentkezéshez az e-felvételi
rendszer is használható (2010. július 26-tól).
A pótfelvételi döntésről a pályázók 2010. augusztus 30-át követő napokban írásban kapnak
értesítést.
Szeged, 2010. július 26.
Prof. Dr. Szabó Imre
dékán

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által

„KIVÁLÓSÁGI HELY”
címmel kitüntetett

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA,
eddig be nem töltött szabad kapacitásai terhére

PÓTFELVÉTELI
lehetőséget kínál az alábbi szakokon:

JOGÁSZ nappali tagozat (50 fő, 155.000- Ft/félév)
A képzés alatt – párhuzamos képzésben – szerezhető továbbá:
- amerikai jogi szakértői,
- német gazdasági jogi,
bizonyítvány.

JOGÁSZ levelező tagozat
- Szeged képzési hellyel (80 fő, 135.000- Ft/félév)
- Kecskemét képzési hellyel, a Károli Gáspár Református Egyetemmel közös
képzésben (50 fő, 135.000- Ft/félév)

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI SZAK
alapképzés:
- nappali tagozat (40 fő, 115.000- Ft/félév)
- levelező tagozat (50 fő, 115.000- Ft/félév)

mesterképzés:
- nappali tagozat (10 fő, 135.000- Ft/félév)
Választható szakirányok alap- és mesterképzésben: • munkaügyi kapcsolatok, • társadalombiztosítás.

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
alapképzés:
- nappali tagozat (40 fő, 180.000- Ft/félév)

mesterképzés:
nappali tagozat (20 fő, 230.000- Ft/félév)
Választható szakirányok mesterképzésben: • Európa-tanulmányok, • regionális és civilizációs tanulmányok.

POLITOLÓGIA
alapképzés:
- nappali tagozat (40 fő, 120.000- Ft/félév)

POLITIKATUDOMÁNY
mesterképzés:
- nappali tagozat (20 fő, 170.000- Ft/félév)
Választható szakirány: Választási tanulmányok.

Specializálódás a képzés során:
A jogász képzés nappali munkarendjén tanulmányokat folytató hallgatók részére a 8. szemesztertől kezdődően a kötelezően választható keretre négy
szakmodult (általános jogász, bűnügyi tudományok, gazdasági jogi, nemzetközi jog/idegen nyelv modul) hirdet a Kar, hogy a hallgatóknak a szakirányú
specializáció lehetőségét kínálja.
Költségtérítéses finanszírozási formában, levelező tagozaton, szegedi képzési helyen hirdetett jogász alapképzési szakon a Rendőrtiszti Főiskolán vagy a BCEÁFK-n (Államigazgatási Főiskolán) vagy BCE-KIK-n (Közigazgatás-tudományi Karon) alapképzésben oklevelet szerzettek részére a képzési idő 8 félév.
Mesterképzésben a felvételi követelmény felvételi elbeszélgetés melynek időpontja: 2010. augusztus 25.
A felvételi elbeszélgetés eljárási díja: 4000,- Ft. (a felvételi elbeszélgetés intézményi eljárási díj csekket a pályázók a felvételi elbeszélgetés behívó értesítéssel
együtt kapják meg. Figyelem: Nem azonos a csekk a pótfelvételi eljárás díjának csekkszelvényével!)

Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 10.
Jelentkezési lap beszerezhető a Kar Szeged Tisza Lajos krt. 54.sz. alatti épületében.
A jelentkezési lapot – kitöltést követően a csatolandó mellékletekkel együtt – az Oktatási Hivatal címére (1380 Budapest Pf. 1190) kell
beküldeni.
Csatolandó mellékletek:
•érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány – mesterképzésben
felsőfokú oklevél, • többletpontok igazolása, • csekk.
Bővebb információ a www.felvi.hu honlapon, illetve a Kar Tanulmányi Osztályán (Tel.: 62/544-197).
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