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Nemzetközi kapcsolatok és lehetőségek a Karon 2015 

és 2020 között 
 

1. Erasmus + mobilitás 2015-2020 között, partnerek: 

 

A kifele irányuló hallgatói mobilitás és a beérkező hallgatók létszáma is fokozatosan javuló 

tendenciát mutatott a 2019/2020 tanév második félévéig, amikor is a COVID pandémia miatt 

több utazás is tolódott vagy áthelyezésre került. A Kar elkötelezett annak érdekében, hogy 

minél többen vegyenek részt az Erasmus programban, nem csak a jogász, hanem a BA és 

FOKSZ hallgatók is. 

 

Erasmus+: több és jobb lehetőség biztosítása az európaiak következő nemzedékei 

számára 

Hétéves program (2014–2020) 

Az Erasmus+ több mint 4 millió európai polgár számára nyújt majd lehetőséget arra, hogy 

külföldön folytasson tanulmányokat, részesüljön képzésben, szerezzen munkatapasztalatot, 

illetve végezzen önkéntes munkát. A program ezenkívül az együttműködés elmélyítése és az 

iskolából a munka világába való átmenet megkönnyítése érdekében támogatja az oktatási, 

képzési és ifjúságpolitikai intézmények közötti transznacionális partnerségeket. 

Az Erasmus+ által mind a kedvezményezettek száma, mind a lehetőségek köre 

megnövekedett. 

A megerősített Erasmus+ a kedvezményezetteket is erőteljesebben támogatja. Ez 

megmutatkozik a hazájukba visszatérő diákok külföldi tanulmányainak könnyített 

elismerésében is. 

Az új Erasmus+ nyitottabb is, nagy hangsúlyt helyez a társadalmi befogadás előmozdítására, 

az aktív polgári szerepvállalásra és a toleranciára. Mindezek megvalósítására minden 

korábbinál több támogatást nyújtottak a kevesebb pénzügyi eszközökkel rendelkező, illetve a 

speciális szükségletű résztvevőknek. 

A program magában foglal a fiatalok foglalkoztatási kilátásainak javítására és az oktatásból 

a munkába való átmenet elősegítésére irányuló megerősített kezdeményezéseket is. Ez a 

program keretében igénybe vehető gyakorlati képzési és szakmai gyakorlati lehetőségek 

számának növekedéséből is kitűnik. 

Az Erasmusra vonatkozó új regionális hatásvizsgálat megerősítette, hogy az Erasmus+ 

diákcsereprogramban való részvétel általában jelentősen megnöveli a fiatalok esélyét a magas 

szintű, vezetői pozíciók elnyerésére, ami különösen igaz a dél- és a kelet-európai hallgatók 

esetében. 

Forrás: Európai Bizottság – Sajtóközlemény (Brüsszel, 2016. január 26.) 
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Egyetemünk az Erasmus program elindulásának kezdete óta (1997/98-as tanév) vesz részt a 

programban. A Kar és az Egyetem célja, hogy az EU tagországokban mennyiségében és 

minőségében növelje a hallgatói és oktatói mobilitás számát és a Felsőoktatási intézmények / 

vállalkozások közötti együttműködést. 

A Kar az elmúlt években jelentős változáson ment át nemzetközi kapcsolatai terén, 

köszönhetően oktatóink és nem oktató munkavállalóink aktív közreműködésében. Jelentősen 

megnövekedett kétoldalú szerződéseink száma, jelenleg 25 Intézménnyel állunk kapcsolatban 

jogi/ politológia és gazdasági képzési területen. 

 
Sorszám Ország Város Partner intézmény 

1. Ausztria Bécs Universität Wien 

2. Ausztria Graz Karl-Franzens-Universität 

Graz 

3. Belgium Antwerpen Artesis Plantijn Hogeschool 

Antwerpen 

4. Franciaország Rennes University of Rennes 

5. Görögország Athén National and Kapodistrian 

University of Athens 

6. Izland Akureyri University of Akureyri 

7. Izland Reykjavik Reykjavik University 

8. Lengyelország Krakkó Jesuit University Ignatianum  

in Krakow 

9. Lengyelország Varsó University of Warsaw 

10. Lengyelország Wrocław Uniwersytet Wroclawski 

11. Lettország Riga Riga Graduate School of Law 

12. Litvánia Kaunas Kauno Kolegija University 

13. Litvánia Klaipėda/Vilnius Kazimieras Simonavicius 

University  

14. Németország Passau Universität Passau 

15. Olaszország Foggia Universita' degli Studi di 

Foggia 
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16. Portugália Lisszabon Universidade Nova De Lisboa 

17. Románia Kolozsvár Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem 

18. Románia Nagyvárad Partiumi Keresztény Egyetem 

19. Spanyolország Girona Universitat de Girona 

20. Szlovákia Kassa  Pavol Jozef Šafárik 

University in Košice 

21. Szlovákia Máriatölgyes (Dubnica nad 

Váhom) 

DTI University  

22. Szlovénia Koper University of Primorska 

23. Törökország Ankara Yildirim Beyazit University 

24. Törökország Isztambul Istanbul Sehir University 

25. USA Grand Rapids (MI) Calvin College 

 

2.  Calvin College mobilitás 

Calvin College egy privát Christian bölcsészettudományi főiskola a Grand Rapids, Michigan. 

Az 1876-ban alapított Calvin Főiskola a keresztény református egyház oktatási intézménye, és 

a protestantizmus református hagyományában áll. Calvin Főiskola John Calvin, a 16. századi 

protestáns reformátor neve. 

Calvin a Keresztény Főiskolák és Egyetemek Tanácsa tagja és mint a kereszténység református 

hagyományának intézménye, elkötelezi magát egy erőteljes teológiának, amely nagy figyelmet 

szentel a kultúrában való részvételnek és a formálásnak. 

Calvin Főiskola 2019. július 10-én szándékozik újjáépíteni Calvin Egyetemet, egy olyan 

dátumot, amely megegyezik John Calvin születésnapjával. Mint olyan iskola, amely már 

számos tanszékkel és központtal rendelkezik, megállapították, hogy a névváltás Calvin 

Egyetemre vonzóbbá tenné a főiskolát, mivel nemzetközi szinten a főiskolák alacsonyabb 

tudományos kategóriának minősülnek, mint egy egyetem. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
https://en.wikipedia.org/wiki/College
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Rapids,_Michigan
https://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Calvin
https://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation
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3. Idegen nyelvi kurzusok: 

 

A 2015 - 2020-as évben 33 idegennyelvi kurzust kínálunk beérkező hallgatóinknak több jogi 

és gazdasági területet is érintve melyek a következők:  

 

 Business Law,  

 Collective Litigation, 

 Comparative criminal procedure law,  

 Comparative Parliamentary Law, 

 Corporate Governence, 

 EU Competition Law,  

 EU ICT Law,  

 Hungarian Criminal Policy, 

 Hungarian Public Administration and Administrative Law,  

 Illegal Migration, 

 International Business Law,  

 International Economic Relations of Hungary, 

 International Migration, 

 Law on and Geopolitics of National Minorities in Central Europe, 

 Policies of the European Union, 

 Private International Law, 

 Social Rights in the EU, 

 Social Security in Hungary, 

 Study and research methodologies,  

 Tax Law,  

 European and Comparative Competition Law, 

 Introduction into International Business Law, 

 The Free Movement of Goods, and Persons in the EU, 

 The Free Movement of Services and Capital within the EU, 

 European and Comparative Competition Law, 

 International Sale of Goods: the CISG and the INCOTERMS, 

 Rules and Institutions of International Investment Protection, 

 European and International Intellectual Property Law, 

 International and European Taxation, 

 Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, 

 European and International Harmonization of General Contract Law, 

 European Telecommunications Law and the Law of Electronic Commerce, 

 Advanced Contracts in International Business Law. 

 

A hallgatóknak lehetőségük van az Egyetem más karain is tárgyakat felvenni. A társkarok közül 

a legnépszerűbb a BTK, ahol az alább tárgyakat tudják a hallgatók teljesíteni (ezek között 

szerepelnek a Károli Közösségi Napok tárgyai is, melyek fakultatív jellegűek nekik): 

 

 Hungarian History, Literature and Culture, 

 Hungarian for beginners, 
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 Latin dance 1-2,  

 Zumba, 

 Balett, 

 A visit to Esztergomb,  

 KRE Dodgeball Championship),  

 KRE Mix Voleyball Cup, 

 Bachata,  

 Crisis Communication, 

 Analysing Texts,  

 This Is Just To Say" – Introducing our Creative Writing Workshop, 

 Contemporary Japanese Society,  

 PR I,  

 Modern Taiwanese documentaries - The Mountain (2015),  

 Problems, techniques, and motivation in higher levels of language learning, 

 Drama Workshop,  

 "My Left Foot" - Film and discussion,  

 Dinastic Relationships between Hungary and the Medieval Monarchies,  

 Salsation,  

 Zombies and the simple life, Sex and Death series part IX., 

 Survey of English and American Literature 1.1: the Middle Ages and the Renaissance, 

 Survey of English and American Literature 2.0: 18th-19th Century English and American, 

 LiteratureLet‘s Talk about Age/ing! An Introduction to Anocriticism, and thus to Gender, Age, and Identity 

 Psychiatric Art Collection of the Hungarian Academy of Sciences. 

 Angol középfok (B2) 

 Az angol nyelvű népek története 1: Anglia és a gyarmatbirodalom a kezdetektől 1815-ig 

 Ámulattól a Megértésig 

 Filmvetítés: Bunbury (The Importance of Being Earnest) 

 Introduction to Christianity 

 Mediterrán történelem és historiográfia 

 Mi a baj a mával? Emlékezés az idén elhunyt Roger Scrutonra 

 Modern Central-Europian History 

 On Good and Evil 

 Önkényuralom a második világháború utáni Magyarországon (történelem, művészet, kultúra) 

 Posztkoloniális film és társadalom 2: Az ír társadalom filmen 

 Spanyol középfok (B2) 

 Szociálpszichológia 2. gyak. 

 

Mindegyik tárgy 6 kredites, a hallgatóknak így összesen 5 tárgyat kell felvennie, hogy 

meglegyen az előírt 30 kredit. A hallgatók a következő linken találják ezt meg: 

https://english.kre.hu/index.php/faculty-of-law. 

A hallgatóknak lehetőségük van társkarokra történő áthallgatásra is. Ezek közül a 

legnépszerűbb a Bölcsésztudományi Kar, melynek a listája a következő linken érhető el: 

https://english.kre.hu/index.php/faculty-of-humanities#Autumn-2020-21-1  

https://english.kre.hu/index.php/faculty-of-law
https://english.kre.hu/index.php/faculty-of-humanities#Autumn-2020-21-1
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4. STIPENDIUM HUNGARICUM PROGRAM 

285/2013. (VII.26.) Korm. rendelet a Stipendium Hungaricumról 

A Stipendium Hungaricum program oktatáspolitikai célja, hogy elősegítse a magyar 

felsőoktatás nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit 

nemzetközi kapcsolatait, növelje a felsőoktatási intézménynek kulturális sokszínűségét 

és népszerűsítse a világban a versenyképes magyar felsőoktatást. 

a. Egyéni pályázatok: Stipendium Hungaricum Ösztöndíjak 

Magyarország és a partnerországok oktatásért felelős minisztériumai közötti 

nemzetközi megállapodások alapján az egyes partnerországok meghatározott számú 

kvótára jelölhetnek leendő hallgatókat Stipendium Hungaricum ösztöndíjra. A hallgatók 

a megállapodásban rögzített tudományterületeken, rész- vagy teljes képzésen vehetnek 

részt alap-, mester- vagy doktori szinten és felsőoktatási előkészítő tanulmányokon, ha 

felvételt nyernek az adott intézmény képzésére. 

b. Intézményi pályázatok: Képzések és felsőoktatási előkészítő tanulmányok 

A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjra jelentkező hallgatók csak olyan 

 alap-, mester- vagy doktori képzésekre, 

 zeneművészeti szakok esetében az alap- és mesterképzéseket megelőző vagy azt 

követő előkészítő vagy specializációt nyújtó képzésre és 

 magyar nyelvű felsőoktatási előkészítő tanulmányokra nyerhetnek felvételt, 

amelyekre vonatkozóan a Balassi Intézet jogutódja - a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium - vagy felsőoktatási intézmények sikeres pályázatot nyújtottak be 

Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására. 

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények 

képzésenként meghatározott hallgatói kapacitással pályáznak. A kapacitás szerinti 

hallgatói allokációról a hallgatói jelentkezések, a küldő partnerország jelölési rangsora, 

valamint az intézmény felvételi rangsora szerint, a hallgatói sokszínűség elvét 

figyelembe véve, a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt. 

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények a 

fogadott ösztöndíjasok után önköltség-térítésben részesülnek. Egy-egy képzés 

önköltségét az intézmény a képzési pályázatban sávosan adja meg. A képzés megadott 

önköltsége tartalmazza valamennyi várható költséget, az önköltség-térítés ugyanis ez 

alapján kerül megállapításra, annak utólagos kódosítására nincs mód. 

A Stipendium Hungaricum programban kizárólag Magyarországon állami vagy 

államilag elismert egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények képzései vehetnek 

részt. 

A képzési pályázatokat tekintve olyan, a magyar képzési rendszerbe tartozó alap-, 

mester-, osztatlan és doktori képzéssel lehet pályázni, amelynek magyarországi 

akkreditációja megtörtént, és amely képzés idegen nyelven történő indítását az Oktatási 
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Hivatal nyilvántartásba vette*, amennyiben az intézmény az idegen nyelven indítandó 

képzésre a működési engedélye alapján elegendő kapacitással rendelkezik. 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2017-ben 

indítottuk az EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI 

Szak (LL.M) képzést. 

 

A mesterképzési szak megnevezése: európai és nemzetközi üzleti jog (European and 

International Business Law) 

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

végzettségi szint: mester (magister, master; rövidítve: MA) fokozat 

szakképzettség: európai és nemzetközi üzleti mesterjogász 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: European and International Business 

Lawyer 

Képzési terület: jogi 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak: a jogász osztatlan 

szak 

Képzési idő: 2 félév 

Képzés nyelve: angol 

 

2017/2018. tanévben 4 fő vett részt a képzésben, mind a négyen Stipendium Hungaricum 

ösztöndíjasok voltak.  

 

2018/2019. tanévben 6 fő vett részt a képzésben; négyen Stipendium Hungaricum 

ösztöndíjasok, ketten önköltséges hallgatók. 

 

2019/2020. tanévben 7 fő vett részt a képzésben; hét Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok, 

ketten önköltséges hallgatók. 

 

2020/2021. tanévben 6 fő vett részt a képzésben; hatan Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok, 

ketten önköltséges hallgatók. 

 

A következő tárgyakat veszik fel a hallgatók: 

Őszi félév 

Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization 

Introduction into International Business Law 

The Free Movement of Goods, and Persons in the EU 

The Free Movement of Services and Capital within the EU 

European and Comparative Competition Law 

International Sale of Goods: the CISG and INCOTERMS 

Rules and Institutions of International Investment Protection 

European and International Intellectual Property Law 

Use of Major Legal Databases 

International Commercial Arbitration 

Hungarian Language for Absolute Beginners 

Tavaszi félév 

Advanced Contracts in International Business Law 

Corporate Governance and Corporate Social Resonsibility 
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European and International Harmonization of General Contract Law 

European Telecommunications Law and the Law of Electronic Commerce 

International and European Taxation 

International Commercial Arbitration Moot and Simulation 

European Company Law 

The Case Law of the Court of the European Union – Interpretation, Methodology 

The Legal Profession within the EU and Drafting Legal Documents in English 

Hungarian Language for Post-Beginners 

 

2020. október 22. 


