Az energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.) szakirányú
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés: energetikai és természeti erőforrások
szakjogász szakirányú továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: energetikai és természeti
erőforrások szakjogász
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület
4. A felvétel feltételei:
Jogász mesterképzési szak, osztatlan képzésben szerzett végzettség és szakképzettség,
továbbá egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert
nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.
5. A képzés időtartama és formája: 3 félév, a képzés őszi félévben indul.
Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve
szombati napokon zajlik.
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,
személyes

adottságok,

készségek,

a

szakképzettség

alkalmazása

konkrét

környezetben, tevékenységrendszerben:
Elsajátítandó kompetenciák:
−

az energetikai jogi és energiaszabályozási ismeretek alkalmazásához szükséges tudás
megszerzése;

−

a természeti erőforrások hatékony felhasználására vonatkozó tudás elsajátítása;

−

az energiajog nemzetközi vetületeinek megismerése és alkalmazásának készsége;

−

az energetika közigazgatási kereteinek elsajátítása

−

az energiajog területén felmerülő szerződések és kötelmi viszonyok megismerése és
gyakorlatban történő alkalmazása.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A szakirányú továbbképzésben résztvevők
−

elsajátítják az energetikai és az energiajog főbb szabályozási kereteit mind nemzetközi,
mind hazai szinten;

−

betekintést nyernek a villamos energia, a földgáz és a megújuló energiák
szabályozásának a világába;

−

elsajátítják

az

energetikához

kapcsolódó

nemzetközi

rendszerekhez

és

az

energiapolitikához kapcsolódó főbb ismereteket is, a természeti erőforrások
hatékonyabb felhasználása céljából.
Személyes képességek fejlesztése:
−

lényeglátás és kreativitás;

−

megalapozott ismeretekre épülő elemzésekre történő felkészülés önálló szakmai
vélemény kialakításának képessége;

−

problémaközpontú

szemléletmód

és

gyakorlati

problémamegoldást

kereső

megközelítés;
−

szakmai szempontú módszeres feladatkezelés.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzésben végzettek alkalmassá válnak arra, hogy energetikával foglalkozó gazdasági
társaságoknál (például energiakereskedelmi engedélyeseknél), valamint a közszférában
energetikával foglalkozó szakterületeken (például szabályozó hatóságoknál) helyezkedjenek el.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (5) bekezdése értelmében a
szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws”
(rövidítve: LL.M.) cím használatára jogosultak.
8. A

szakképzettség

szempontjából

ismeretkörökhöz rendelt kreditérték
Alapozó ismeretek: 25 kredit

meghatározó

ismeretkörök,

és

a

főbb

Energiajogi alapismeretek, energiapolitikai alapismeretek, versenyjogi alapismeretek,
projektmenedzsment.

Szakismeretek: 35 kredit
Szektorális szabályozás, energiapiaci szerződések, a szabályozás közjogi keretei,
nemzetközi energiapolitikai ismeretek, az energia szerepe a külkapcsolatokban,
fogyasztóvédelem, nemzetközi vitarendezési ismeretek, záróvizsga-konzultáció.
9. A szakdolgozat kreditértéke: 30 kredit

