A JOGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ, SZINTLEÍRÓ KIMENETI JELLEMZŐI
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FELSŐOKTATÁSI 3. CIKLUS (doktori képzés) / 8. szint / JOGTUDOMÁNY

8.

A 8. szinten a jogtudományi területen folyó képzések az alábbi fő tanulási eredmények elérését tűzik célul:
• felkészítés tudományos fokozat szerzésére: a jogtudományi témák tudományos feldolgozására, jogi és társadalmi problémák megfogalmazására és tudományos igényű feldolgozására;
• oktatói utánpótlás-nevelés:felkészítés a jogtudományi és a jogászképzésben oktatott egyéb tárgyak magas szintű oktatására;
• tudományos továbbképzés.

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 8. szinten a szakterület tárgykörében a tudás elmélyülése
és gazdagodása egy-egy résztémának a teljesség igényével történő kutatása, új ismeretek, összefüggések feltárása
valósul meg.

Képes tényeken, bizonyítékokon alapuló szakterületi beavatkozásokra, szisztematikus, kreatív problémamegoldásra, új
megközelítési módok alkotó kidolgozására.

Szilárd szakmai elköteleződés, az új utak keresésére való
elhivatottság állandósulása, s a kitartó munkavégzés szükségességének elfogadása jellemzi.

Alkotó, kreatív önállóság, a feladatvégzés során a kezdeményező, vezető szerep (szükség eseten a vitapartneri szerep)
felelősségének vállalása jellemzi.

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…

Elmélyülten ismeri a jogtudományi és társadalomtudományi
paradigmákat, elméleteket és metodológiákat.

Képes a tudományos paradigmák, fogalmak és módszerek
alkalmazására a saját kutatási területén.

Becsüli a tudományos munkát és elkötelezett a magas színvonalú oktatói tevékenység iránt.

Fontosnak tartja és felvállalja a tudományos, közéleti, jogi
problémák tudományos, magas színvonalú értelmezését.

Saját kutatási területén alaposan ismeri a téma szakirodalmát,
kutatási előzményeit.

Képes a szakirodalom, idegen nyelvű szakmai publikációk elmélyült feldolgozására, saját hipotézisek, módszerek
kidolgozására.

Alapos és igényes a tudományos elemzésekben.

Vállalja az érvek, vélemények következményeit és a köz
érdekében való kiállást.

Magas szinten ismeri a jog működésére vonatkozó teoretikus
értelmezéseket és ezek használatát.

Képes a tudományos probléma megfogalmazása, a releváns
szakirodalom megtalálására.

Nyitott a kritikus megközelítésekre és hajlandó a vitára.

Hajlandó a szakmai ismeret, a tudományos presztízs és a
jogász elkötelezettség önálló megjelenítésére és felelősségteljes képviseletére.

Ismeri a szakirodalom feldolgozásának módszereit.

Képes a kutatási területen kívüli szakmai és tudományos
problémák befogadására és értelmezésére.

Elkötelezett az önálló, interaktív hallgatói munka motiválása
és az ezt célzó oktatási eszközök fejlesztése iránt.

Folyamatosan érvényesíti és számonkéri a tudományetikai
elvárásokat a tudományos és oktatói munkában valamint a
szakmai közéletben.

Ismeri és alkalmazza a tudomány-elméleti, kutatás-etikai
dilemmákat.

Érzékeny a szűkebb szakterület és a társadalmi, gazdasági,
kulturális környezet kapcsolataira.

Igénye van a megszerzett tudás továbbgondolására, továbbfejlesztésére és megosztására.

Önállóan és felelősségteljesen összehangolja a szervezeti
pozíciót, az etikai szabályokat és a szakmai értékeket a tudományos és oktatói munkában

Ismeri a jogászképzés oktatás-módszertani sajátosságait.

Képes a jogra vonatkozó általános ismeretek szakterület-specifikus értelmezésére és továbbgondolására

Nyitott alternatív értelmezésekre, megközelítésekre és módszerekre.

Hajlandó az együttműködés megszervezésére, törekszik a
feladatok, pozíciók tisztázására és vállalja az ebből származó
felelősségeket a tudományos és oktatói munkában.

Képes és hajlandó önálló kutatói munka megtervezésére,
megszervezésére és kivitelezésére.

Igénye van a feldolgozott szakirodalom folyamatos bővítésére.

Képes önálló tudományos termékkel való nyilvános megjelenésre, rendelkezik a megfelelő előadói képességekkel.

Tiszteli a tudományos vita eszközeit, módszereit, elkötelezett
azok magas színvonalú megjelenítése mellett.

Képes a hallgatói munka irányítására.

Világos elvek mentén elkötelezett az öncélú, etikátlan vagy
szakmailag káros hierarchikus alárendelődés elleni kiállás
mellett.

Elismeri az oktatói és tudományos munka kooperatív jellegét.

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 az 8. szint leírása a MKKR7. szintjét jellemző tanulási eredményeket is tartalmazza.

