Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A Kari Tanács
2005. március 17-i ülésének határozatai
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, azzal a módosítással, hogy az
eredeti negyedik napirendi pont lett az első, míg a többi számozása ennek megfelelően
csúszik.
(A Kari Tanács ülésének jegyzőkönyve a Dékáni Titkárságon megtekinthető.)
Az egyes napirendi pontok kapcsán a következő határozatok születtek:
I.
A tantárgyváltozás című, 1. napirendi pontban
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta, hogy az „Európai Unió magánjoga” című tantárgy
oktatására a IV. évfolyam II. félévében a kötelezően választható tárgyak körében, Dr. Tattay
Levente jegyzésével kerül sor. Ez a tantárgy a tanrendi megfelelés értelmében egyenértékű
Dr. Sólyom László által korábban jegyzett, az „Alapjogvédelem, alkotmánybíráskodás” című
tantárggyal.
II. Napirendi pont: a Magyar Akkreditációs Bizottság részére a PPKE JÁK által
készített Önértékelés. Tájékoztatás a Kari Tanács felé, amelynek kiegészítéseivel a SWOTt
analízis és a Kar külföldi kapcsolatai tekintetében a Kari Tanács egyetértett.
III. Napirendi pont: a BsC szakindítás.
III./1. A Kari Tanács 16 igen, 2 tartózkodás 0 nem szavazat mellett elfogadta, hogy a PPKE
Jog- és Államtudományi Kara egy szakindítási kérelmet ad be és ez a nemzetközi igazgatási
szak.
III./2. A Kari Tanács tagok jóváhagyásukat adták 15 igen szavazat és 2 tartózkodás1 mellett a
tanrendi előterjesztéshez. A három mintatanterv a jelen határozat mellékletét képezi.
Az előterjesztés (ld.melléklet) szerinti mintatantervi változtatást a Nemzetközi igazgatás
szakon a Kari Tanács elfogadta:
1) Az új tervezetben félévente csak egy választható tárgy szerepel, s ezek mindegyike
szabadon választható tárgy
2) A szakdolgozat kreditértéke 20-ról 15 pontra csökken. Az így megmaradt 5 kreditpontra
két gyakorlati óra lett behelyezve (2-2 kreditért), egy kredittel pedig megeltem az
évfolyamdolgozatot.
3) A hat választható tárgy helyére gyakorlati órák kerültek. A gyakorlati órák négy tanszékre
(intézetre) épülnek, amelyek az alábbiak:
a) Heller Farkas Közgazdasági Intézet: Közgazdasági gyakorlat (1. félév);
Nemzetközi gazdasági ismeretek gyakorlat (2. félév), Menedzsment ismeretek
gyakorlat (6. félév)
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b) Közigazgatási Jogi Tanszék: Közigazgatási eljárások gyakorlat (3. félév);
Szakigazgatások joga gyakorlat (4. félév)
c) Nemzetközi Közjogi Tanszék: Diplomáciai jog gyakorlat (5. félév)
d) Európa Jogi Tanszék: Regionális politika gyakorlat (4. félév), Európai
szakpolitikák gyakorlat (6. félév)
A másik két szakon a változás annyi, hogy a kötelezően választott tárgyak helyére szabadon
választható tárgyak kerültek. Az viszont még nem tisztázott, hogy a szakdolgozat pontszámai
melyik tantárgyi modulba (alapozó; törzsanyag) számolhatók el.
III./3. Az elő és párhuzamos hallgatási kötelezettségek szabályait a Kari Tanács 15 igen
szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi módosításokkal:
1) A több féléves tárgyaknál a második tanegységet csak az első teljesítése után lehet
felvenni.
2) A jogi alapfogalmakat tartalmazó tárgyat és a történeti tárgyakat néhány felsőbb éves
tárgy előhallgatási kötelezettségévé tettem, hogy ezeket ne lehessen a tanulmányok végére
halasztani.
Párhuzamos hallgatási kötelezettség csak a Nemzetközi igazgatás szakon van, a főelődások és
a hozzájuk tartozó gyakorlatok között.
III./3.1. a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga című tantárgy egy félévvel korábbra kerül
és előhallgatási kötelezettségként : kereskedelmi jog, polgári jog és közgazdasági ismeretek
szerepel a tanrendben.
III./3.2. a nemzetközi magánjog és az elektronikus igazgatás című tantárgyak a tanrendben
felcserélésére kerül sor.
IV. napirendi pont: a Deák Ferenc Továbbképző Intézet előterjesztése:
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a Deák Ferenc Továbbképző Intézet előterjesztését
szabályozási (kodifikátor) szakjogász képzés beindításáról.
V. Egyebek napirendi pont.
V.1. A Mintatanterv kiegészítését a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az új
tanszékek alapítása miatt is módosításra kerül az összkreditpontszám: ez 300 kreditpont, a
301-ből az 1 pont az évfolyam dolgozatból kerül ki.
V.2. A Kari Tanács a Mintatanterv módosítást a speciál kollégiumoknál egyhangúlag
elfogadta azzal, hogy a szabadon választható tárgyak esetén 163 speciál kollégium létezik a
rendszerben. Ahol a speciál kollégiumra jelentkezők száma nem éri el az 5 fős létszámot,
azok a jövőben nem egyöntetűen kerülnek besorolásra.
A Kari Tanács által elfogadott rendszer 2005. őszétől kerül alkalmazásra.
Budapest, 2005. március 17.

Dr. Bándi Gyula
Dékán
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