Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember
képzési terv
I. A szakirányú továbbképzés neve: környezetvédelmi szakjogász szakirányú továbbképzési
szak
II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:
III. A létesítést engedélyezı határozat ügyiratszáma:
IV. A létesítı intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem
V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember szakirányú továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése:
jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
jogi képzési terület
4. A felvétel feltétele:
A képzésre egyetemi vagy fıiskolai szintő végzettséggel rendelkezık jelentkezhetnek.
5. A képzési idı: 4 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét
környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és
határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a
hatósági jogalkalmazásban és a gazdasági szféra különbözı területein dolgozók számára a
szakmailag megalapozottabb munkavégzést lehetıvé tegye.
A képzés célja kettıs: környezetvédelmi szakmai ismereteket kíván adni a jogi szabályozás
kereteinek és gyakorlatának megismertetése mellett. A környezetvédelmi elméleti alapok és a
napi gyakorlati feladatok megismertetésével közvetlenül hasznosítható tudást kíván
biztosítani a képzés mindazoknak, akik a környezetvédelemben dolgoznak jelenleg is, vagy
munkájuk, tevékenységük rendszeresen kapcsolódik a környezetvédelem gazdasági, hatósági
és jogalkalmazói területeihez. A képzést ajánljuk a nem jogász végzetséggel rendelkezı
szakembereknek, mérnököknek, a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható jogi ismeretek
megszerzése céljából.
Elsajátítandó kompetenciák:
- általános kompetenciák: a környezeti problémák felismerésének készsége, ezen belül a
mőszaki-technikai feltételek alapvetı kereteinek megértése, a kapcsolódó jogi
megoldások értelmezésének készsége, tárgyalási és kommunikációs készség, a
társadalmi részvétel különös jelentısége miatt konfliktus kezelési készségek,
mindehhez alapvetıen szükséges rendszerezı és feladat-megoldó készségek;

-

szakmai kompetenciák: a környezetvédelmi szakmai, közgazdasági és jogi
szakirodalom alapvetı irányainak megismerése, a környezetvédelemben kiemelt
szerepet betöltı közigazgatási jog mellett különösen a polgári és büntetıjogi
vonatkozások társítása, a szakterület nemzetközi együttmőködése szabályainak
áttekintı ismerete, az EU szabályozás, azon belül is kiemelt jelentıséggel a bírósági
gyakorlat ismerete, mindezt annak érdekében, hogy felmerülı jogi kérdésekkel
kapcsolatban a szakmai és háttértudományi területekre vonatkozó ismeretek
alkalmazásával együtt a változó szakmai ismeretekre reagálási készség megszerezhetı
legyen, elsajátítsák a jogszabályok rendszerben történı értelmezésének és gyakorlati
alkalmazásának képességét.

Tudáselemek, megszerezhetı ismeretek:
- a szak szakmai törzsanyagában az irodalom és a joganyag, illetve a jogalkalmazási
gyakorlat terén az alapképzést jelentısen meghaladó körben és mélységben ismeretek
szerzése;
- a szak kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának átfogó ismerete és
összefüggésben történı alkalmazási készsége;
- a szakterület határtudományi területein (környezet és fejlıdés környezetgazdaságtan,
környezeti informatika) a szakmai feladatok ellátásához szükséges olyan ismeretek
elsajátítása, amelyek alkalmassá tesznek a komplex megoldásokra, a kapcsolódó
ismeretek alapvetı elemeinek elsajátítására.
8.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Tárgy

I. félév
Jogi alaptan
Magánjogi ismeretek
Közjogi ismeretek
Felelısség a környezetvédelemben
A környezet- és természetvédelem
alapjai
Környezetvédelmi elmélet és kutatás,
mint a jogi szabályozás elıfeltétele
Nemzetközi környezetvédelmi jog
Környezetgazdaságtan, környezeti
Menedzsment,környezetpolitika
A félévben összesen:
II. félév
Környezetvédelem a polgári jogban
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elıfeltétel
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Jogi alaptan;
Magánjogi ismeretek;
Felelısség a
környezetvédelemben

Európai környezetvédelmi jogi
ismeretek
Magyar környezetvédelmi jog
általános rész

20

KO

10

20

KO
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A félévben összesen:
III. félév
Magyar környezetvédelmi jog
különös rész

60

A környezet- és
természetvédelem
alapjai
Nemzetközi
környezetvédelmi jog
Közjogi ismeretek;
Felelısség a
környezetvédelemben
A környezet- és
természetvédelem
alapjai

28

32

KO

16

Más jogterületek (büntetıjog,
agrárjog)
És a környezetvédelem

12

KO

5

Környezetvédelmi Információs
Rendszer

16

KO

6

A félévben összesen:
IV. félév
Záróvizsgára elıkészítı komplex
ismeretek
Szakdolgozat elkészítése és
benyújtása
Mindösszesen

60

27

15
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Magyar
környezetvédelmi jog
általános rész
Felelısség a
környezetvédelemben
Környezetvédelem a
polgári jogban
Európai
környezetvédelmi
jogi ismeretek

6
225

120

9. Szakdolgozat elkészítése és benyújtása
A szakdolgozat, a képzés anyagából választott olyan szakmai feladat megoldása (minimum 2
ív terjedelemben), amellyel a hallgató bizonyítja, hogy tájékozott a választott téma
szakirodalmában és jogalkalmazási gyakorlatában. Önállóan képes a tanult ismeretanyag
szintetizálására és alkalmazására.
A szakdolgozat kredit értéke: 6 kreditpont
10. A záróvizsgára bocsátás feltétele
A szakdolgozat elkészítése és benyújtása.
A tantervben elıírt követelmények teljesítése: a szükséges tantárgyi aláírások megszerzése,
vizsgák teljesítése.
A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat megvédése
- a szóbeli vizsga legalább 30 kreditpontnak megfelelı ismeretanyagot fog át a
környezetgazdaságtan, a környezetvédelem és közigazgatás, a polgári jog és

környezetvédelem és a nemzetközi környezetvédelmi jog valamint az Európai Unió
környezetjoga tárgyakból.
A záróvizsga eredménye:
A szóbeli vizsgára adott érdemjegy, valamint a szakdolgozat elkészítésére és védésére adott
egy érdemjegy egyszerő, egész számra kerekített átlaga.
11. A szak felelıs vezetıje
Dr. Bobvos Pál tanszékvezetı, teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi docens

