Szakmai önéletrajz
Név: Dr. Hegedűs Andrea.
Születési hely, idő: Kiskunfélegyháza, 1971. április 06.
Egyetemi tanulmányok: 1989-1994.: JATE-ÁJTK. (Szeged) nappali tagozat.
o A diploma minősítése: cum laude (4,4 átlag).
o Tudományos Diákköri munka családi jogból. Oklevélben részesült.
o Szakdolgozat témája: A házassági vagyonjog, különös tekintettel a házastársi
vagyonközösség megszüntetésére. A dolgozatot jeles eredménnyel védte meg.
Korábbi munkahelyek:
o
o

1994 márciusától ügyvédjelölt – Tandari Ügyvédi Iroda (Szeged),
1995 – APEH Csongrád Megyei Igazgatósága, jogi előadó.

Jelenlegi munkahely:
o SZTE ÁJK (korábbi elnevezéssel JATE) Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi
Tanszék (1995.12.15-től).
Szakmai, tudományos előmenetel:
o 1995. szeptemberétől a JATE Nemzetközi Jogi Tanszékén egyéni posztgraduális
doktori tanulmányokat (Ph.D.) kezd, melyet a tanszékre kerülését követően a
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék kereteiben folytat.
o 1995.12.15. napjától tudományos segédmunkatárs,
o 1996.07.01. napjától egyetemi tanársegéd,
o 2003.11.01. napjától egyetemi adjunktus,
o 2009.07.01. napjától egyetemi docens.
Beosztás: egyetemi docens.
Tudományos fokozat: Ph.D (2008. – SZTE).
Szakképesítés: jogi szakvizsga (1996).
Oktatói, kutatói tevékenység:
o Az oktatói munka keretein belül a jogászképzésben, a munkaügyi kapcsolatok
szakon, a társadalombiztosítási és szociális munkás szakon, nappali és levelező
tagozaton, valamint a jogi asszisztens képzésben, és a GTK-n belül folyó MBA
képzésben előadások tartása és gyakorlat vezetése, családi jogból és polgári
jogból egyaránt. A SZTE Egészségügyi Főiskolai Kara felkérte (2005-ben) az
újonnan induló gyermeki és diákjogok tantárgy szakmai kereteinek kialakítására,
és a tárgy gondozására.
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o Családi jog című egyetemi jegyzete, illetve az általa szerkesztett Családi jogi
Jogszabálygyűjtemény a családi jogi oktatás alapját képezi, melyet egy, a főként
nappali tagozatos joghallgatók számára, másodmagával készített Példatár és
Jogesetgyűjtemény egészít ki.
o Aktív szerepvállalás a vizsgáztatásban, a polgári jogi záróvizsga bizottság
kérdezője, a nemzetközi magánjogi és közigazgatási jogi záróvizsga bizottság
tagja.
o Kutatói munkássága elsősorban családjogi jogintézményekhez, azon belül is az
élettársi kapcsolat témaköréhez, a családi jogállás rendezéséhez, valamint a
gyermeki és diákjogokhoz kapcsolódik. Kutatásaiból nem maradnak ki a
klasszikus polgári jogi jogterületek, így főként az öröklési jogi jogintézmények
sem.
Gyakorlati (ügyvédi) tevékenységével összefüggő újabb kutatásai a közoktatás
területét is érintik.
o Ph.D dolgozatának címe: „Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése,
különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra” (2008)
o Tudományos előadásokat tartott több alkalommal a családi jogról általában, az
élettársi kapcsolat, valamint gyermeki és diákjogok illetve közoktatás
témakörében, magyar, német és angol nyelven.
o Önállóan illetve társszervezőként szakmai konferenciák, diákköri konferenciák,
és kirándulások szervezője,
o Egyetemi jegyzetek, tansegédletek, és tudományos kötetek szerkesztője.
Tutori tevékenység:
o 2005 óta részvétel a Jogi Kar keretein belül működő Jogklinika programban, tutor
ügyvéd – oktatóként.
o 2005 szeptembere óta a Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi
Tudományos Diákkör koordinátora.
o Számos évfolyam és szakdolgozat konzulense.
o OTDK-n, konferenciákon sikerrel indított dolgozatok készítőinek témavezetője.
o Ph.D dolgozat opponense
Egyéb szakmai, közéleti tevékenység:
o 1997.10.01-től egyéni ügyvéd
o A Szegedi Ügyvédi Kamara tagja (1997-től)
o Az SZTE-ÁJTK Tudományos Diákköri Tanácsának tagja (2005-től)
o Aktív közreműködés az SZTE – ÁJK családjogi szakjogász képzés
akkreditációjának előkészítésében, az ELTE-n szervezett, társkarok közötti
egyeztető bizottság munkájának résztvevője. (2007.)
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o A Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezetének tagja (1997-től)
o A Magánjogot Oktatók Egyesületének (Pécs) alapító tagja, ellenőrző bizottsági
tag (2009-től).
o A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi
Szakbizottsága Gazdasági Jogi Munkabizottságának (2012-től), majd 2013-tól
Munkacsoportjának tagja
o A maganjog.hu c. elektronikus folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (2012-től).
o A jogi szakokleveles pedagógus szakirányú továbbképzés szakmai vezetője
(2012-től)
Nyelvtudás:
o

Olasz, német és orosz nyelvekből középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga.

o

Angol

Szeged, 2013. július
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