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(VI. 17.) számit

TANIILMANYI HIRDETMENY
a

latin nyelv oktatásával kapcsolatos vá|tozitsokról
I.

A PPI(E lÁt<

t<ari Tanácsának 2015' rnárcius l8-i ülése rr,ódosította az osztatlan jogász rnesterképzési
szak tnintatantervét a latin nyelv oktatásával kapcsolatban. A módosítás lényege, hogy a hallgatói
jogviszonyukat a 2015/2016-os tanóvtől, vagy azt lrövctőcn megl<ezdő jogász szalros hallgatók a Lutitt
gylttkorlut ttirP|luÍ - a jelenlegi, egy Íélél,cs'nappali tagozaton heti 4 orás, levelező tagozaton fé1évi9 órás
kurzus helyett - l<ét félóvre bontvir tar-rul.ják:

a) l. fóléven Lalín g);ctkorlat

l

néven, nappali tagozaton heti 2 órás gyakorlati óraszámrnal, levelező

tagozaton pedig Íélévi9 órás gyakorlati óraszár-r-rnal, 0 krcditértékkel, aláírás követelrnénnyel;

b) 2. ÍélévenLcttin g),akorlat 2 néverr, r-rappali tagozaton heti 2 órás gyakorlati óraszátntnal, 1evelező
tagozaton fólévi 9 órás gyakorlati óraszárnttral, 3 kreditértékkel, évközi jegy követelménnyel' az l. félóvi
Latin gyakorlat

1, rrrint

előliallgatási kötelezettség Í'eltételével.
II.

Azoknak, a jelenleg nr:ir Irallgatói jogviszonyban irlló jogrisz szalros hallgatóknak, akik a Latirl
gyakorlat tárgyat a 201412015-ös tanóv 2. lélévénekvógéig nerll teljesítettók, a 217512016-os t:rnévbcn
főszabályként még a régi rend szerint lesz lehetőségük teljesíteni a Latin gyakorlat tárgyat.
A 20l6/20l7-es tanóvtől már csak CV kurzus keretében teljesíthetik aZ egy félóves Latin
gyakorla1ot. vagy '- ha a -l'anu1rriányi oszlályon ezt ]cckéca]2l2'Az ószÚárcy|e]rÉl9li dsizak-y9céis
ír:ísban kérilr az új nlintatanterv szerinti rendben lesz lelretóségük a két félévesl-atin gyakorlat 1 és 2
te1_1esítésére'
I

II.

A

jelenleg hallgatói jogviszonyblrn álIó jogász szalros hallgatólr - a II. pontban meghat:irozott
- vá laszthatj:ilr azt is, hogv a latin nyelvvel l<apcsolatos lrötelezettsógüket a
2015/2016-os tanévtől lnár az új rcnclbcn, a két íé1évcsLatin gyakorlat (l+2) keretébcn teljesíthessók,
feltéve, hogy ezt legl<ésőbb az őszi_tárgYÍ'clYétcli időSzal{ végéie.2015. szeptcmbcr 11-ón lJ:Oq,ór'iiq
írásban k('rik tarrulrrráIryi elöadóiuktóI
lehetősóg helyett

Budapest,20 15. június 17.
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