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11'/201L (IX. 29.\tanulm ányihirdetmé'y .Jl {06?{lÍ-0ll
Államelmélet tárgyakat érintő aáltozásokróI (jogász szak)

A

1ogász szak 2011'/2012-es tanévtől érvényesMintatantervében - felmenő
rendszerben - az ,,Államelmélet 2." tárgyat a ,,Tátsadalometika'' vált1a ÍeI, az
,, Államelm éIet 1'." helyére pedig a számozás nélküii,, Á[ameImélet" lép.
A felmenő rendszer azt jelenti, hogy a 2011 előtt a jogász szakta beiratkozott
hallgatÓk még az ,, Államelm éIet 1' ." és az ,, Államelm éIet 2'" -t hallgatják. Az idei év (2011)
szep1emberében beiratkozottaknak azonban tavasszal mát az,,ÁllamelméIet", majd jövő
ősszel a ,,Társada1ometika" c. tárgyat kell felvenniük.
Azon hallgatóknál, akik tanulmányaikat a Mintatanterv ajánlásai szerint haladva
Íolytat1ák, ez a tanrendi változás semmilyen problémát nem okoz. Két hallgatói csoportnál
azonban átmeneti szabáIyokat kell megáilapítani. A.) Az űjra felvételizőkz azon hallgatók,
akik korábbi jogviszonyukban az ,,Államelmélet 1]', illetőleg az ,,Államelmélet 2."
tárgyakat már teljesítették, de 2011-ben új felvételi eljárással új hallgatii jogviszonyt
létesítettek, s most e tárgyakra kreditelismerést kérnek. B.) u Mintatanterv ajánlásaitól
eltérő hallgatók: azon' hallgatók, akik jogász szakos hallgatÓi jogviszonyukat 201L előtt
iétesítették,de a Mintatanterv ajánlásától eltértek, s igy u régi álIarnelméleti tárgyakat azok
megszíinéséig nem telj esítették.

A) Az űjra felvételizőkre, mivel

jelenleg érvényesjogviszonyukat 2011-ben
létesítették, az uj mintatanterv előírási vonatkoznak. Amennyiben korábbi jogviszonyukban
az ,,Allarnelmélet 1"." tátgyat már teljesítették,a Kreditátviteli Bizottság erre elismeri az új
tanterv ,,Á[amelméIet" tárgyát. Az,,Á[amelméIet 2." azonban az uj tantervben már nem
ismertethe tő eI, a,,T ársadalometikát" mindenképpen fel kell venni.
B) A 201L előtt jogász szakos hallgatÓi jogviszonyt létesítő,de a Mintatantervtől

eltérő hallgatÓknak az elkövetkezendő félévekbenfolyamatosan megszíint tárgyakat

kellene meghirde tnt. Ezért azokat, akik a jelen (2011 /2012-es tanév őszi) féIévvégéiga régi
áIlamelmélet tárgyakat nem teljesíti, a Tanulmányi osztály az új Mintatantervre teszi át.
Ha valakinek egyik régi állame1méleti tárgy sincs meg, akkor az ,,Allame1mé1etet" és a
,,Tátsad'alometikát" kell teljesítenie, ha a régi tanterv ',Államelmé|et1^"-ét teljesítette, akkor
már csak a ,,Tátsadalometikát" ke1l felvennie. Amennyiben az érintett hallgatÓk közül
valaki továbbra is a régi államelméIet tárgyakat akarja teljesíteni, annak 2012. január 1'5-ig
ezt jeleznie kell a Tanulmányi osztályon. Az ő részükre azonban órák már nem lesznek
meghirdetve, hanem CV kurzusokon teljesíthetik az érintett tátgyakat. Ha a január 15-i
időpontban a tátgy teljesítése még függőben van, és a régi tanterven akarnak maradni,
akkor is jelezzenek a Tanu1mányi osztályon.
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