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FELSŐOKTATÁSI 2. CIKLUS (osztatlan jogászképzés) / 7. szint / JOGTUDOMÁNY

7.

A 7. szinten a jogtudományi képzési területen folyó képzések az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományi alapismeretek birtokában az alábbi fő tanulási eredmények elérését tűzik célul:
• a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek ismerete;
• a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek elsajátítása;
• a jogászi tevékenység lelkiismeretes végzéséhez szükséges korszerű szakismeretek és jogászi kultúra elsajátítása;
• alkalmasság a tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására, valamint gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött
munkakörök betöltésére.

szint
TUDÁS

képességek

attitűdök

autonómia és felelősség

a tudás mélysége, szervezettsége, kiterjedtsége,
rugalmassága, formálhatósága

terület-általános és terület-specifikus képességek,
motoros készségek

érzelmi és értékelő viszonyulások, megítélés; vélekedések, nézetek; szándékok, törekvések

mértéke, területei a társas környezetben való cselekvés dimenziói
mentén

A 7. szinten az adott szakterületre vonatkozó átfogó tudás
mellett új vonásként jelenik meg a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezése, rokon szakterületekhez való kapcsolása,
e tágabb rendszerben megvalósuló kapcsolat és hatásrendszer
felismerése.

Az új „látásmód” az interdiszciplináris megközelítés és a szakterületre jellemző megismerési módszerek szakszerű alkalmazási
képessége révén valósulhat meg. A szükséges tudás megszerzésének feltétele az idegennyelvi képességek kialakulása.

A szakma egyre szélesebb körű rendszerbe illesztése révén nő
a szakmai identitás tudatossága, megalapozottságának mértéke;
kialakul a hivatástudat.

A létrejövő együttműködésekben jellemzővé válik az egyenrangú
szerep, a partneri viszony vállalása.

A képzési területen képesítés
annak adható, aki…

A képzési területen képesítés
annak adható, aki…

A képzési területen képesítés
annak adható, aki…

A képzési területen képesítés
annak adható, aki…

Ismeri és érti a jogász szakmához kötött, a jogrendszerre vonatkozó elméleti és gyakorlati tudásokat.

Képes értékelő viszony kialakítására a jogra és államra vonatkozó nézetekkel, elméletekkel kapcsolatban, valamint képes ezek jogi és társadalmi
relevanciájának felismerésére.

Nyitott a szakmai továbbképzésben való részvételre.

Tudatosan és önállóan törekszik önfejlesztésre, a szakmai identitás alakítására, fellép a jogászi szakma értékeinek fejlesztése érdekében.

Kész az önálló tanulásra és új ismeretek megszerzésére.

Képes idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezésére, feldolgozására.

Hajlandó az önművelésre, önfejlesztésre, tudásának magasabb szintre
emelésére. Széles körű műveltség megszerzésére törekszik.

Ismeri a tudományos munkához, kutatáshoz szükséges problémamegoldó
technikákat, módszereket.

Képes a társadalmi problémák megértésére, új jelenségek feldolgozására.
Érzékeny a szakmai, társadalmi problémákra.

Igénye van a tudományos megközelítések értelmezésére.

Ismeri a társadalomtudományok és a filozófia fogalmi készletének, elméleteinek, módszereinek alapelemeit.

Képes tudományos művek feldolgozására, értelmezésére, továbbgondolására és használatára. Alkalmas a tudományos megközelítés, fogalmi
készletek befogadására és használatára.

Nyitott az új jogi területek befogadására, ismeretlen problémák megoldásainak keresésére.

Rendelkezik tudományos, közéleti, szakmai íráskészséggel. Képes az
érvek tiszta, logikus felépítésére és használatára.
Kritikusan viszonyul azokhoz a jelenségekhez, amelyek nem egyeztethetők össze a jogállami és demokratikus értékekkel, keresi a megoldásokat és
eszközöket ezek kezeléséhez.

Ismeri a jogra és az államra vonatkozó elméleti megközelítéseket.

Ismeretei alapján képes a joggal, társadalmi jelenségekkel kapcsolatos
viták, ellentmondások, dilemmák értelmezésére.

Érti a történeti fejlődés logikáját, annak jelentőségét.

Érzékeli a környezeti (jogi, intézményi, gazdasági, politikai, társadalmi)
változásokat és adaptív módon viszonyul ezekhez.

Ismeri a globális és hazai társadalmi, politikai és jogi folyamatokat.

Képes a társadalmi és jogi problémákat felismerni és hajlandó azok megoldásait keresni.

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika és a gazdaság
területén dolgozó szakértőkkel.

Képes és hajlandó jogi, társadalmi kérdésekben saját vélemény kifejtésére,
mások véleményének elfogadására, képes az érvek logikus, világos kifejtésére, közvetítésére, a meggyőzési eszközök használatára.

Tiszteli a humanizmus, az emberi jogok, a demokrácia, a jogállam értékeit.

Történeti összefüggéseiben is ismeri az ember, emberi méltóság, emberi
jogok, demokrácia és a hatalom korlátozásának elméleti és gyakorlati
jelentőségét valamint intézményeit.

Képes a jogrendszer, a jogi módszerek történeti és elméleti alapjainak és
használatának kritikus szemléletére.

Elkötelezett az egyenlő bánásmód elve és gyakorlata iránt.

Ismeri az általános és a szakmai etikai normákat.

Érzékelni képes a társadalmi, etikai, jogi dilemmákat és képes azok elemzésére, szintetizálására.

Elkötelezett a jogászi munka egészét átható értékek, azok kialakítása,
terjesztése iránt.

Képes a szakmai munka, döntések társadalmi és etikai következményeinek
megértésére.

Kritikusan viszonyul a humánus eljárásokat, az emberi méltóságot, a
demokratikus és jogállami értékeket, az emberi jogokat kétségbe vonó
jelenségekkel szemben és elutasítja azokat.

Felismeri az etikai dilemmákat, új kihívásokat.

Hajlandó és alkalmas nem jogi szempontrendszerek bevonására, alkalmazására.
Alkalmas a jogszabályok módszeres és kreatív értelmezésére a jogállami
értékek keretei között. Képes megalapozott döntések meghozatalára, világos motiváció és indoklás mellett.
Ismeri a jogrendszer, a jog működésének alapjellemzőit. Eligazodik a
különböző jogfogalmak, paradigmák között.
Ismeri a tételes jogi ismereteket, a hazai, az európai és a nemzetközi jog
ismereteit.

Ismeri a hazai, európai és nemzetközi jogrendszerek intézményeit, eljárásait, alapjellemzőit, kulcsfogalmait, elveit.

Képes a jog alkotásával, értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos politikai, társadalmi, gazdasági, történeti, pszichológiai jelenségek észlelésére,
értelmezésére.

Nyíltan vállalja és képviseli a jogászi szakmához kötődő jogállami és
demokratikus értékeket.

Elkötelezett a jogsegély, a pro bono jogászi munka, a közérdekű kötelezettségvállalás és a civil aktivitásban való részvétel iránt.

Képes a jogági szabályozások logikáinak önálló és kritikus használatára.
Alkalmas a nemzetközi környezetben való együttműködésre.
Képes a jogtudományok területén az ismeretek rendszerezett megértésére,
elsajátítására, alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a változó tételes
jog önálló megismerésére és értelmezésére, a megszerzett szakmai tapasztalat alapján új problémák, új jelenségek feldolgozására.
A megoldandó problémák során eredeti ötleteket vetnek fel.

Reflektív módon viszonyul a saját munkájához és azok következményeihez, elfogadja és beépíti a visszacsatolásokat, igényli azokat.
Nyitott mediatív szerepkör betöltésére, konfliktusban álló felek közötti
közvetítésre.

Alkalmas a jogi konfliktusok jelentőségének felmérésére, a különböző jogi
megoldások megtalálására, a következmények számbavételére, alternatívák mérlegelésére.
Felismeri a különböző jogágak speciális szabályozási és működési logikáit.
Ismeri és biztosan kezeli a szakjogi terminológiákat.

Szakmai és közügyekben kezdeményező szerepet vállal, hajlandó azokért
személyes felelősségvállalásra és döntéshozatalra.

Motivált a speciális jogterületek és problémák kiválasztására. Képes az
általános ismeretek, fogalmi készletek kreatív alkalmazására az új területeken.

Elkötelezett az igényes és minőségi munkára.

Értékelkötelezett módon használja az érdekérvényesítés eszközeit.

Önállóan, pontosan végzi munkáját, törekszik a formai világosságra az
írott és verbális feladatteljesítés során.

Felismeri a hagyományos jogágakon túli területeket, az új kihívásokat,
azonosítja a problémákat.
Képes a jogi terminológia világos és szakszerű használatára és bonyolult
jogi kérdések érthető megfogalmazására.
Ismeri a speciális jogterületek sajátosságait. Képes a jogi elvek és értékek
széles körű alkalmazására a törzsanyag területein kívül is.

Ismeri a jogesetmegoldás módszereit, az eset feltárásának, az érvek elrendezésének gyakorlatát.
Rendelkezik iratkezelési, szerkesztési alapismeretekkel, a jogi, jogászi írás
alapelemeivel.
Ismeri a szervezet, szervezeti kultúra, szervezeti munka alapjellemzőit.

Vállalja az önálló kezdeményezéseket a jogrendszer befolyásolására és
ezekkel kapcsolatban vállalja a felelősséget.

Képes a jog forrásainak tudatos és biztos használatára, a jogászi módszerek
lehetőségeinek és korlátainak felismerésére.
Képes nagyobb mennyiségű és bonyolultságú anyag feldolgozására, szelektálására, a lényeg kiemelésére és összefoglalására. Felismeri a jogilag
releváns információkat.
Alkalmas a konfliktusok több szempontú értelmezésére.

Elkötelezett a közérdek és a közérdekű jogászi munka iránt.

Felelősséget vállal a köz érdekében végzett szuverén munkájáért.

Jártas az információ-technológiai alapokban, képes az adatbázisok, online
rendszerek használatára.
Képes egy szakmai közösség munkájának irányítására.
Képes szakmai feladatok csoportmunkában való végzésére.

Elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a rá háruló szerepeket és
funkciókat, a közös munkából származó felelősséget. Segít a munkamegosztás kialakításában, működtetésében.

Általános leírás
A képzési terület szintleíró jellemzői a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) országos hatókörű, valamint az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) képesítési keretrendszerének nemzetközi, az EFT-be tartozó országok felsőoktatására vonatkozó általános szintleíró jellemzőit (FTTKKR) bontják ki és értelmezik a képzési terület hazai sajátosságainak megjelenítésével.
A szintleíró jellemzők a szakterületi sajátosságok megjelenítésével orientálják a képzési területbe sorolt felsőoktatási képesítések kimeneti követelményeinek meghatározását és leírását, biztosítva mind az MKKR-nek, mind az EFT-KKR-nek való megfelelésüket.
A szintleíró jellemzők tartalmazzák a képzési területre vonatkozó sajátos tanulási eredmények tematikus egységekre bontott, valamint az általános kompetenciák területi sajátosságainak leírását.
A képzési terület szintleíró jellemzőinek kidolgozásakor érvényesült az az elv, hogy a magasabb szint leírása már tartalmazza az alacsonyabb szinten megfogalmazott tartalmakat. Ezért a 7. szint leírása a MKKR 6. szintjét jellemző tanulási eredményeket is tartalmazza.

