tMl
tffi-ffii
tErJ

\" t

t&ffit

Pázmány l'éter Kat<llikus Egyetem
.Iog- és Államtudományi Kar
OxrnrÁst DÉxÁxuELYETTE S

.\t

J,Mt

r.WWs,,,r.,, ,'n'i
'r'l''

"';í''

:''l'

-

1088 Budapest' Szentkirályi u" 28-30
Telefon: (+36 l) 429 723'7
Intézrnényi azonosító: FI7 9633

1428 Budapest 8. Pf.:
wwwjak.ppke.hu

6"

szabo. istvan@j ak.ppke "hu

212015. (uI .

!7.)tanulmányi hirdetmé'y

Jf

tac'l frc;ls

A szakruai gyakorlatok teljesítésénekúj szabáIyairól
l.

A

28) Korrn" rendelet ftovábbiakban: Kornr. r.] a szaknrai gyakodatok rendszerét
leglérryegesebb változás, lrogy a 6 hetet elérő' vagy azt meghaladó szakmai gyakor|at

23012012' (VIII.

újraszabályozÍa.

A

a felsőoktatási intézrnényerről együttműködési
(1)-(2)]
r.
15.$
[Korrrr.
2. A szakmai gyakorlat kötelező idótartamát a 1512006. (IV. 3.) oM rerrdelet által rögzített irrr. képzésiés
kirneneti követelrnények (a továbbiakban: KKK) határozzák meg. Az ernlített jogszabály szerint a PPKE
:Át<-on oktatott alap- 6, mesterszakok köziil 6 hetet elérő, vagy azt meghaladó szakrnai gyakorlatot
o a jogász szak,
. a nemzetközi igazgatási alapszak,
. az igazgatásszervez,ő alapszak, valamint
o aközigazgatás-szervezőalapszak
hallgatói kötelesek teljesíteni. Az igazságiigyi igazgatási alapszak, az ettropai és nemzetközi igazgatás
mesterszak, illetőleg a koclifikátor (LL. M') mesterszak KKK-i szerint a szakmai gyakorlat időtartarna nenr éri
el a 6 hetet, vagyis ők olyarl gyakorlólrelyen is teljesíthetik azt. arnelyekkel a Kar nern kötött erről
egytittműködési megállapodást. Ugyanakkor aTYSZ 2. sz. rrrellékletében rögzített követelrnérryeket továbbra
is be kell taftaniuk. vagyis a gyakorlatot csak szaknailag alkalrnas gyakorlólrelyetl lelret lefolytatrri.
Az elrnÚrlt egy évben szántos szóba jöhető gyakorlóhellyel folytattunk egyeztetéseket, s több együttműködési
-).
csak olyan gyakorlóhelyen folytatható, arnellyel
megáIlapodást kötött.

megállapodást is

4.

5.

megkötöttünk'

anlelyek listáját a

Kar

horrlapján

elérhetik.

(htips:/{iali.l:pkc.irLr/lrallgatoinlinal/iiallgatoi:usy'r:LeJas/öza&lraLgy&riati-lgfulv4|of,)
Akinelt a belépéslrez
rnég nincs jelszava az ittfornratika helpdesken tud regisztrálni'
Felkészült|ink arra is' hogy a hallgatóság olyan gyakorlóhelyeket is választhat, arnelyekkel a Kar még neln
kötött e_qyiittrnÚiködési nregállapodást. Ebben az esetben szükséges az értntett hallgató közvetítése, lrogy a
gyakorlóhellyel a kapcsolatot felvegytik, s az egytittmííködési megállapodást megkössük' (Lásd 7. pont)
Együttrnűrköclési rnegállapodásokat a Kar csak olyan gyakorlóhel|yel köt, arnely aTYSZ 2. sz. rnellékletéberl
körbeír1 ,.alkalmas gyakorlólrely" kritériunrárrak rnegfelel. Ugyarrakkor a jogász és az igazgatási szal<os
lrallgatókrrál az..alkaln-ras gyakorlólrely'' kritériurnai netn teljeserr azonosak, így a 3. pontban szereplő listaról
tör1énő választásrrál erre figyelernmel kell lenni'

Á szakmai gyakorlat teljesítéséta gyakorlóhelynek a Kar által rendszeresített formanyomtatványon
kell igazolnia. A formanyomtatványt a hallgatónak |egalább 30 nappal a szakmai gyakorlat
megkezdése előtt, a rá vonatkozó adatok kitöltésével,le keII adnia a tanulmányi előadójánál.

7.

9.

A 6

hetet elérő, vagy azt rneghaladó szakmai gyakorlatoknál (lásd 2. pont), ha a tervezett
gyakorlóhellyel nincs együttműködési megállapodás, a ha|lgatónak a formanyomtatványon ezt jeleznie
kell, a tervezett gyakorlóhely kapcsolattartójának megadásával.
A Íbrrrranyclnltatványnak a 'IanLrlmán5li osztályon történt leadása után a Dékán által kijelölt oktató e|lenőrzi'
lrogy a gyakorlólrellyel a Kar kötött e egytittrníiködési megállapodást, valamint a TVSZ 2. sz. melléklete
szerirrti ..alkalmas gyakorlólrely''-e, majd ezt a formanyonrtatványon igazolja. A formanyomtatványt a
hallgató a leadását követő két hét elteltével veheti fel a I'anulmányi Osztályon.
A jelen tanulrnálryi hirdetményben foglalt eljárásrendet a 2015. május l-e után megkezdett szakrnai
gyakorlatokra kell alkalmazni. A gyakorlat negkezdése alatt a gyakorlóhelyeq történő első megjelenes
értendő.
Budapest, 2015. rrrárcius 17
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