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TANULMÁNYI HIRDETMÉNY
a 2017. évi átsorolási eljárások eredményéről

I. A 2007 ÉS 2011 KÖZÖTT HALLGATÓI JOGVISZONYT LÉTESÍTETT HALLGATÓK
TEKINTETÉBEN

1.

2.

JOGÁSZ OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT (JOLJ-JOG):







megüresedett államilag támogatott helyek száma: 2
kérelmezők száma: 1
államilag támogatott képzésre átsorolt hallgatók száma: 1
elutasított kérelmek száma: átsorolási alsó határ (kumulált korrigált kreditindex): 1,20

NEM VOLT MEGÜRESEDETT ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HELY:






jogász osztatlan mesterképzési (MA) szak, nappali tagozat (JONJ-JOG)
nemzetközi igazgatási alapképzési (BA) szak, nappali tagozat (JANJ-NI)
nemzetközi igazgatási alapképzési (BA) szak, levelező tagozat (JALJ-NI)
európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak, nappali tagozat (JMNJENI) – kifutott képzés
 európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak, levelező tagozat (JMLJENI) – kifutott képzés
II. A 2012-BEN VAGY AZT KÖVETŐEN HALLGATÓI JOGVISZONYT LÉTESÍTETT
HALLGATÓK TEKINTETÉBEN

1.

JOGÁSZ OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK, NAPPALI TAGOZAT (JONJ-JOG)

 megüresedett állami ösztöndíjas helyek száma: 8
 kérelmezők száma: 71
 állami ösztöndíjas képzésre átsorolt hallgatók száma: 8

 elutasított kérelmek száma: 63
 átsorolási alsó határ (kumulált korrigált kreditindex): 5,40
2.

3.

4.

5.

6.

JOGÁSZ OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT (JOLJ-JOG)







megüresedett állami ösztöndíjas helyek száma: 10
kérelmezők száma: 48
állami ösztöndíjas képzésre átsorolt hallgatók száma: 10
elutasított kérelmek száma: 38
átsorolási alsó határ (kumulált korrigált kreditindex): 4,54

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK, NAPPALI TAGOZAT (JANJ-II)







megüresedett állami ösztöndíjas helyek száma: 5
kérelmezők száma: 16
állami ösztöndíjas képzésre átsorolt hallgatók száma: 5
elutasított kérelmek száma: 11
átsorolási alsó határ (kumulált korrigált kreditindex): 4,17

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT (JALJ-II)







megüresedett állami ösztöndíjas helyek száma: 1
kérelmezők száma: 17
állami ösztöndíjas képzésre átsorolt hallgatók száma: 1
elutasított kérelmek száma: 16
átsorolási alsó határ (kumulált korrigált kreditindex): 4,25

KÖZSZOLGÁLATI BA SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT (JALG-KSZ)







megüresedett állami ösztöndíjas helyek száma: 1
kérelmezők száma: 2
állami ösztöndíjas képzésre átsorolt hallgatók száma: 1
elutasított kérelmek száma: 1
átsorolási alsó határ (kumulált korrigált kreditindex): 5,00

NEM VOLT MEGÜRESEDETT ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS HELY (KIFUTOTT KÉPZÉS):

 európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak, nappali tagozat (JMNJENI)
 európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak, levelező tagozat (JMLJENI)
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tanulmányi dékánhelyettes

