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8/2013. (VIII. 23.) tanulmányi hirdetmény
A 2013 szeptemberétől hatályos új tantervekről
I. Minden szakra vonatkozó közös információk
I/1. A tanrendek felülvizsgálatának okai (céljai)
A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 15.§ (1) bekezdése
kötelezi a felsőoktatási intézményeket, hogy az általuk oktatott szakok
mintatanterveit ötévente vonják felülvizsgálat alá. A PPKE JÁK Kari Tanácsa ennek
eleget téve 2013 tavaszán áttekintette a Karon oktatott szakok mintatanterveit.
A tanrendek felülvizsgálata lehetővé tette, hogy az igazgatási alapszakok
(Nemzetközi igazgatási alapszak, Igazgatásszervező alapszak, Igazságügyi
igazgatási alapszak) ismeretanyagának közös részeit a tantárgyak elnevezésében és
paramétereiben (óraszám, kreditérték stb.) is egységesítsük. Egyre gyakoribb
ugyanis, hogy hallgatóink tanulmányaik befejezésekor, vagy akár párhuzamosan,
egy másik szakot is elkezdenek karunkon. A szakok közös ismeretanyagának a
tanrendekben történő egységesítése után világosan látható, hogy egy-egy új szak
elkezdése esetén pontosan milyen tárgyak számíthatóak be az új képzésbe.
A közös ismeretanyagok tanrendi egységesítése a jogász szak tantervével is
megtörtént, de oly módon, hogy a jogász szaknál szereplő tantárgyi paraméterek
(óraszám, kreditérték stb.) kerültek be az igazgatási szakok tanterveibe. Azért
követtük ezt az eljárást, mert az igazgatási szakok tantervei általános módosítás alatt
álltak, a jogász szaké viszont nem olyan régen esett ezen át. Így az igazgatási szakos
hallgatók is találnak átfedéseket a jogász szak tantervében, s fordítva, a jogász szakos
hallgatók is az igazgatási szakok tantervében. A jogász hallgatóknak azonban
semmilyen változást nem kell követniük, mert az ő tantervükben érdemi változás
nem történt.
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I/2. A módosítással érintett szakok
A változások legerősebben a Nemzetközi igazgatási alapszak hallgatóit érintik,
mert ez már egy teljesen „felfutott” képzés, vagyis a mintatanterv összes tárgya
aktiválódott. Az Igazgatásszervező alapszak 2012 őszén indult, így mintatantervének
csak első két féléve aktiválódott. Emiatt a magasabb féléven szereplő tárgyak
változásai nem okoznak problémát. Az Igazságügyi igazgatási alapszak pedig idén
szeptemberben indul, vagyis ennek a szaknak még egyetlen tárgya sem aktiválódott.
Így a II. pontban rájuk vonatkozó átmeneti rendelkezések sem lesznek. A közös
ismeretanyagok követése miatt azonban más szakok hallgatói számára ez a tanterv is
fontos lehet.
Az Európai és nemzetközi igazgatás mesterszakon egy tantárgy megszűnt, ennek
részletei a II/3. pontban találhatók.
A Jogász osztatlan mesterszak tantervének 9. félévben a TB és szociális jog,
valamint a Büntetés-végrehajtási jog között történt egy óraszám átcsoportosítás. A
tárgyak kreditértéke azonban nem változott, így a szak hallgatóinak semmilyen
változást nem kell figyelemmel kísérniük.

I/3. A törölt tárgyak teljesítési kötelezettségének megszűnése
Mivel az új tantervek bevezetése nem felmenő rendszerben történik, hanem a
2013. szeptemberi hatálybalépést követően a képzést már korábban elkezdett
hallgatókra is vonatkozik, az egyes tantervekben megszűnt tárgyakat nekik sem kell
teljesíteni.
Arra azonban ügyelniük kell, hogy az abszolutórium megszerzéséhez
jogszabály [15/2006. (IV. 3.) OM rendelet] által megkívánt minimális kreditszámot
megszerezzék. Ennek részletei a következő (I/4.) pontban találhatóak.
Ez a rendelkezés elsősorban a Nemzetközi igazgatási alapszak hallgatóira
vonatkozik, mert náluk van a mintatanterv összes tárgya aktiválva.

I/4. Az összesített kreditszám teljesítése
A tantárgyak elég jelentős részének kreditértéke megváltozott. Ezért
előfordulhat, hogy egy-egy hallgatónak az új mintatanterv szerinti összes
követelmény teljesítésekor az abszolutórium megszerzéséhez szükségesnél1 több, vagy
kevesebb kreditpontja lesz, attól függően, hogy hol tart a tanulmányaiban az átálláskor.
Akinek az abszolutórium megszerzéséhez szükségesnél több kreditje lesz, az
semmilyen problémát nem okoz. Aki viszont az összes még hátralévő tantárgyának
teljesítésével sem tudja összegyűjteni ezt a kreditszámot, annak szabadon választható tárgyak
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Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditszám:
- Nemzetközi igazgatási alapszakon 165 kredit
- Igazgatásszervező alapszakon 160 kredit
- Európai és nemzetközi igazgatás mesterszakon 110 kredit
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plusz felvételével kell ezt pótolnia. A plusz tárgyak felvétele nem jelent hátrányt a
hallgatónak, hiszen a hiány abból keletkezik, hogy korábbi kötelező tárgyakat az új
tanterv szerint már nem kell teljesítenie.
A hallgatók a Neptun hallgatói web-en nézhetik meg, hogy az új tanterv tárgyai
közül még melyeket kell teljesíteniük az abszolutórium megszerzéséhez (felső menüsorban
„Tanulmányok” menüpont „Előrehaladás” almenüpontban

I/5. Tantárgyak névváltozása
A tanrendek összehangolásánál a közös ismereteket lefedő tárgyak nevének
egységesítése sok tárgynál névváltozást okozott. A konkrét névváltozásokat –
szakokra szétbontva – a II. pont alatt soroljuk fel. Jelentősége csak azon hallgatóknál van,
akik egy névváltozással érintett tárgyat korábban felvettek, de azt nem teljesítették. Az
ismételt tárgyfelvétel ugyanis az új tantárgynév alatt fog történni. Ha valaki egy
névváltozással érintett tárgyat már teljesített, azt a vizsgáját a Neptun rendszer külön
kérés nélkül konvertálja az új tárgynévre.
A névváltozások természetesen nem jelentenek tartalmi változásokat. Az
egyes szakoknál leírt konkrét változásokból látható, hogy a legtöbb esetben rokon
értelmű elnevezésekről van szó. Az ismeretanyagok azonosságát azonban csak az
azonos név fejezi ki vitathatatlanul.

I/6. A tárgyak félévek közötti áthelyezése
A tanrendek összehangolásánál a közös ismereteket lefedő tárgyak nevének és
paramétereinek (óraszám, kreditérték stb.) egységesítése mellett arra is törekedtünk,
hogy ezeket a tárgyakat a különböző szakok hallgatói azonos előadásokon
hallgassák. Ehhez viszont az volt szükséges, hogy az érintett tárgyak azonos (őszi,
vagy tavaszi) félévben legyenek meghirdetve. Emiatt egyes tantárgyakat más félévre
kellett áthelyezni. Ezen túl célunk volt az is, hogy a Nemzetközi igazgatási
alapszakon a 6. félévben csökkentsük a tantárgyak számát, mert a záróvizsga előtt
még túl sok félévzáró vizsgát kellett a szak hallgatóinak teljesíteni.
A tárgyak félévek közötti áthelyezése egyes esetekben átmeneti szabályokat
kívánhat meg, ezeket a II. pontban szakonként külön-külön adjuk meg.

I/7. A bevezetés időbeli hatálya
Tekintettel arra, hogy az új mintatantervek csökkentik a hallgatók
vizsgaterhelését, bevezetésük főszabályként nem felmenő rendszerben, hanem a
2013/2014-es tanévtől mindenkire vonatkozóan megtörténik. Az előhallgatási kötelezettségek
változásainak bevezetése halasztott hatállyal történik.
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II. Az egyes szakokra vonatkozó speciális
információk
II/1. Nemzetközi igazgatási alapszak
Tantárgyak megszűnése [Lásd I/3. és I/4. pont]
Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet (1. félév)
Gazdaságföldrajz (1. félév)
Politikai földrajz (3. félév)
Kommunikációs ismeretek (4. félév)
Évfolyamdolgozat (4. félév)
Vizsgakötelezettség megszűnése
A Környezetvédelmi jog 1. tantárgy nem szűnt meg, de a félévzáró
kollokviuma igen. A jövőben a Környezetvédelmi jog 2. című tárgy
vizsgaanyaga a két félév ismeretanyagát együttesen kéri számon. Ha vannak
olyan hallgatók, akik a Környezetvédelmi jog 1. tárgy vizsgáját már
teljesítették, de a Környezetvédelmi jog 2-t még nem, részükre ezen utóbbi
még meg lesz hirdetve az egy féléves vizsgakövetelménnyel, illetőleg a
következő (2013/2014-es) tanév őszi félévében EV kurzus is lesz. Aki viszont a
Környezetvédelmi jog 1. vizsgáját még nem teljesítette, ő már a vizsga nélküli
kurzust veszi fel, s Környezetvédelmi jog 2-ből összevont vizsgát tesz.
Tantárgyak névváltozása (régi név => új név; lásd még I/5. pont]
Közigazgatási jog és szervezetrendszer => Közigazgatási jog I. (2. félév)
Közigazgatási eljárások joga => Közigazgatási jog II. (3. félév)
Közigazgatási munkajog => Közszolgálati jog (korábban 6. félév, az új
tanrendben 4. félév)
Tantárgyak áthelyezéséből eredő átmeneti rendelkezések:
Az Alkotmányjog 1. és az Alkotmányjog 2. tárgyak az eddigi második és
harmadik félévi meghirdetésről egy-egy félévvel lejjebb, vagyis az első és a
második félévre kerültek. Azon hallgatók részére azonban, akik az idei
(2012/2013-as) tanév tavaszi félévében az Alkotmányjog 1. tárgyat
teljesítették, átmeneti jelleggel, a következő (2013/2014-es) tanév őszi
félévében meg lesz hirdetve az Alkotmányjog 2. tárgy. Ha viszont valaki az
Alkotmányjog 1. tárgyat a most záruló félévben nem teljesítette, akkor ősszel a
rendes (előadásokkal meghirdetett) Alkotmányjog 1-et kell felvennie.
A Menedzsment ismeretek című tárgy a 6. félévről az 5. félévre került át. Aki
jelen (2012/2013. tavaszi) félévben felvette, de nem teljesítette a tárgyat, bár a
következő (2013/2014-es őszi) félévben az előadásokkal meg lesz hirdetve,
mégis EV kurzuson veheti fel, hogy az esetleges záróvizsgája emiatt ne
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akadjon el. A következő (2013/2014-es) tanév tavaszi félévében azonban ismét
EV kurzus lesz, mert akkor nem lesz előadásokkal meghirdetve a tárgy.
A Közigazgatási munkajog új, Közszolgálati jog elnevezéssel a 6. félévről a 4.
félévre került. Mivel mindkettő tavaszi félév semmilyen átmeneti rendelkezés
nem szükséges.
Előhallgatási kötelezettségek változásai:
Felmenő rendszerben, tehát a tanulmányaikat 2013/14-től kezdő hallgatók
esetében, a Közigazgatási jog I. tárgy teljesítése előfeltétele lesz a Közigazgatási
jog II. tárgy felvételének.
Felmenő rendszerben, tehát a tanulmányaikat 2013/14-től kezdő hallgatók
esetében, a Munkajog tárgy teljesítése előfeltétele lesz a Közszolgálati jog tárgy
felvételének.
Felmenő rendszerben, tehát a tanulmányaikat 2013/14-től kezdő hallgatók
esetében, a Közigazgatásin jog I. tárgy teljesítése előfeltétele lesz a
Környezetvédelmi jog 1. tárgy felvételének.

II/2. Igazgatásszervező alapszak
Tantárgyak névváltozása (régi név => új név; lásd még I/5. pont]
Alkotmány- és közigazgatástörténet 1. => Magyar alkotmánytörténet (1. félév)
Alkotmány- és közigazgatástörténet 2. => Magyar közigazgatástörténet (2.
félév)
Közigazgatási jog és szervezetrendszer => Közigazgatási jog I. (2. félév)
Tantárgyak áthelyezéséből eredő átmeneti rendelkezések:
A Jogi informatika 1. és a Jogi informatika 2. című tárgy magasabb félévről az
első és második félévre került, ezért ezeket a tárgyakat a két aktív félévet már
lezárt hallgatóknak is fel kell venni. Ez plusz vizsgateher, de a Közpolitika és a
Statisztika c. tárgyak a második félévről a negyedik félévre kerültek. Így aki
eddig a mintatanterv szerint haladt, és a Közpolitikát, valamint a Statisztikát
még a második félévben szerepelve teljesítette, annak a következő (2013/2014es) tanév második félévében a mintatantervhez képest kettővel kevesebb
vizsgát kell teljesítenie.
Az Alkotmányjog 1. és az Alkotmányjog 2. tárgyak az eddigi második és
harmadik félévi meghirdetésről egy-egy félévvel lejjebb, vagyis az első és a
második félévre kerültek. Azon hallgatók részére azonban, akik az idei
(2012/2013-as) tanév tavaszi félévében az Alkotmányjog 1. tárgyat
teljesítették, átmeneti jelleggel, a következő (2013/2014-es) tanév őszi
félévében meg lesz hirdetve az Alkotmányjog 2. tárgy. Ha viszont valaki az
Alkotmányjog 1. tárgyat a most záruló félévben nem teljesítette, akkor ősszel a
rendes (előadásokkal meghirdetett) Alkotmányjog 1-et kell felvennie.
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Előhallgatási kötelezettségek változásai:
Az Alkotmányjog 2. tárgy teljesítése előfeltétele lesz az Európa jog 1. tárgy
felvételének. Átmeneti intézkedésként azonban a 2013/2014-es tanévben ezt a
kötelezettséget még nem érvényesítjük, első alkalommal a 2014/2015-ös
tanévben fog bekerülni a tantervbe.
Felmenő rendszerben, tehát a tanulmányaikat 2013/14-től kezdő hallgatók
esetében, a Közigazgatási jog I. tárgy teljesítése előfeltétele lesz a Közigazgatási
jog II. tárgy felvételének.

II/3. Európai és nemzetközi igazgatás mesterszak
Tantárgyak megszűnése (Lásd I/3. és I/4. pont]
Kormányzati rendszerek Európában (2. félév)

Budapest, 2013. augusztus 23.

Dr. Szabó István
oktatási dékánhelyettes
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