A Polgári jog gyakorlat követelményrendszere
a 2014/15. tanév őszi félévben
(Nappali tagozat)

Anyagkövető, jogesetmegoldó, kiscsoportos foglalkozás.

1. TANANYAG:
A gyakorlati órák tematikája az előadások menetét követi, a következő órára elsajátítandó anyagrészt a
gyakorlatvezető minden óra végén szóban jelöli meg. A gyakorlatok során jogesetek feldolgozására kerül sor.
2. JELENLÉT:
A gyakorlati órákon a jelenlét kötelező. A csoportok zárt létszámmal dolgoznak. Az ETR-ben lehet
bejelentkezni egy adott csoportba és a félév folyamán csak abban a csoportban dolgozhat a hallgató,
amelynek névsorában szerepel. Másik csoport foglalkozásán nem jogosult részt venni!
A félévi teljesítmény csak akkor értékelhető (pozitívan vagy negatívan), ha a hallgató az órákon rendszeresen
részt vett. Ez azt jelenti, hogy a félév során legfeljebb két alkalommal hiányozhat igazolatlanul (TVSZ
10.9). Jelenlétnek számít, ha az óra teljes időtartama (90 perc) alatt a hallgató jelen van. A késve érkező, ill.
korábban távozó hallgatók meg nem jelentnek számítanak.
Kettőnél több, de négynél kevesebb hiányzás esetén a hiányzás igazolására csak a távolmaradás pótlása
mellett van lehetőség. (TVSZ 10.9). A hiányzás tárgyalás látogatással pótolható a 3. hiányzás esetén - a
kötelező két tárgyaláslátogatási lapon felül további - három, míg a 4. hiányzás - a fentieken túl további - négy
tárgyaláslátogatási lappal pótolható.
Négy vagy annál több hiányzás esetén a féléves teljesítmény nem értékelhető (TVSZ 10.9).

3. ÉRTÉKELÉS:
Értékelés módja: ötfokozatú gyakorlati jegy.
A gyakorlaton a félév során az órák elején több kisebb (max. 5 kérdést tartalmazó) elméleti dolgozat
megírására kerül(het) sor, a gyakorlatvezető belátása szerint. Az elméleti dolgozatokról előzetesen nem kerülnek
értesítésre a hallgatók, az anyagrész azonos az adott órán feldolgozandó anyagrésszel.
A félév utolsó előtti gyakorlati órájának hetén egész órás jogesetmegoldó dolgozat kerül megírásra, amely a
gyakorlati órákhoz hasonlóan jogesetek megoldását (elméleti kérdések megválaszolását és a jogeset eldöntését)
jelenti. A jogesetmegoldó dolgozat megírása nélkül a félév nem értékelhető!
Az elméleti dolgozatokra kapott pontok átlaga, a jogesetmegoldó dolgozat érdemjegye és az órai
munka átlagából kerül kiszámításra a félév végi érdemjegy.
A félév teljesítésének feltétele az egész órás jogesetmegoldó dolgozat és a kötelezően előírt számú jelenlét
mellett legalább két darab első fokú tárgyalás látogatása a félév tananyagának megfelelően. Ezt a
tanszék honlapjáról letölthető tárgyaláslátogatási lappal kell igazolni!
A sikertelen vizsga megismétlésére az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) vonatkozó rendelkezései
irányadóak (TVSZ 14.).
Javítóvizsgára csak olyan hallgató bocsátható, aki „elégtelen” érdemjegyet kapott (aki nem látogatta az
órákat, az csak a tárgy újrafelvételével tudja ezt pótolni).
A javítóvizsgára a vizsgaidőszakban kerül sor.
Minden hallgatónak jó munkát kívánunk!
Szeged, 2014. szeptember 8.
dr. Kaprinay Zsófia és dr. Telegdy Gergely

