A Civilisztikai szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Civilisztikai szakjogász szakirányú
továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Civilisztikai szakjogász
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (6) bekezdése értelmében a
szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws”
(rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.
4. A felvétel feltételei:
- Jogász mesterképzési szakon osztatlan képzésben szerzett végzettség és szakképzettség
5. Képzési idő: 3 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, megszerezhető tudáselemek, ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben
8. Elsajátítandó kompetenciák:
- felismeri és megoldja az adott szakterületen felmerült jogi problémákat;
- a jogalkalmazói feladatokat - a bírósági és a hatósági eljárásokban - hatékonyan ellátja;
- a felmerült jogi probléma megoldása érdekében képes kapcsolatot teremteni,
együttműködni más, elsősorban jogi képesítéssel rendelkező szakemberekkel,
ügyvédekkel, illetve a bírósági eljárásokban eljáró személyekkel és szervezetekkel;
- a megszerzett szakmai ismereteket gyakorlatban alkalmazza, az adott szakterület változó
összefüggés rendszerében történő áttekintésével és a vonatozó jogszabályok önálló
értelmezésével;
- a magyar, az európai és a nemzetközi jogi vonatkozásban az anyagi és eljárásjogi
szabályokat készség szintjén alkalmazza, a jogkereső állampolgárok és a jogalkalmazó
szempontjainak egyidejű figyelembe vételével;

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A képzés során a hallgató képessé válik a civilisztikán belül - kiemelten - a polgári jog és a
polgári eljárásjog, ezek mellett a munkajog, a gazdasági - és kereskedelmi jog, a nemzetközi és
európai jog, a pénzügyi és bankjog gyakorlatának áttekintésére, tervezésére, előkészítésére, a
célszerű és jogszerű döntések meghozatalára, ideértve az ezen eljárási cselekményeket segítő
tevékenység korszerű informatikai hátterének megismerését is. A képzésben részt vevő bírák,
bírósági titkárok, ügyvédek, ügyészek, jogtanácsosok és közjegyzők eredményesen
együttműködve a jogkereső természetes és jogi személyekkel, pénzügyi és számviteli
szakemberekkel, képessé válnak a polgári anyagi és eljárási szabályok komplex alkalmazására,
az egyes jogviták esetében szükséges intézkedések lefolytatására, koordinálására. A hallgató a
közgazdaságtani ismeretek körében az adójogi jog és a banki rendszerek (pl. bankok hitelezési
gyakorlata) köréből, a civilisztikai joggyakorlat kérdéskörében pedig - a tág értelembe vett
nemzeti és nemzetközi polgári anyagi és eljárásjogok alkalmazása terén - jogesetekkel
alátámasztott, jól hasznosítható szakismereteket szerez. A civilisztikai ismereteket a
pszichológia és a jogi szaknyelv területén szerzett tudásanyag teszi még teljesebbé.
9. A

szakképzettség

szempontjából

meghatározó

ismeretkörök,

és

a

főbb

ismeretkörökhöz rendelt kreditérték
- Alapozó ismeretek: 44 kredit (magyar polgári anyagi jogi ismeretek; magyar polgári
eljárásjogi ismeretek; európai polgári eljárásjogi és nemzetközi magánjogi ismeretek)
- Szakismeretek: 24 kredit (adójogi és bankjogi ismeretek; munkajogi ismeretek; társasági
és cégjogi ismeretek; bírósági és közigazgatási végrehajtási ismeretek; csődfelszámolási
eljárási és végelszámolási ismeretek)
- Kiegészítő szakismeretek: 13 kredit (Pszichológiai alapismeretek, angol/német szaknyelv)
- Záróvizsga konzultáció: 20 kredit
A szakdolgozat kreditértéke: 9 kredit

