47/2014. (IX.17.) sz. KT határozat
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar önköltséges jogász, igazságügyi
igazgatási és igazgatásszervező képzésében résztvevő hallgatóinak
költségkedvezményéről
(a 2014/2015. tanévre)
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a legkiválóbb tanulmányi eredménnyel
rendelkező önköltséges jogász, igazságügyi igazgatási és igazgatásszervező szakos
hallgatóinak kedvezményt biztosít a képzési költség összegének mérséklésével, a jelen
szabályzatban foglaltak szerint.
1) Jelen szabályzat hatálya kizárólag a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának
(a továbbiakban: Kar) önköltséges jogász, igazságügyi igazgatási és igazgatásszervező
szakára a 2013/2014-es tanévre felvételt nyert és tanulmányaikat 2013 őszén megkezdő, a
szak tantervében a képzés első két szemeszterére megjelölt kötelező tárgyakat felvett
hallgatókra (a továbbiakban: hallgatók) terjed ki.
2) A kedvezményre való jogosultság előfeltétele, hogy a hallgatók a képzési költség
2013/2014. tanév őszi és tavaszi félévére a képzési szerződésben meghatározott összegét
valamennyien teljes egészében megfizették a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (a
továbbiakban: TVSZ) meghatározott módon és határidőig.
3) A 2013/2014. tanév tavaszi félévének lezárásakor a Kar Tanulmányi Osztálya jogász,
igazságügyi igazgatási és igazgatásszervező szakon a hallgatók által elért tanulmányi
eredmény jelen szabályzatban meghatározott számításával, az elektronikus tanulmányi
rendszer adatai alapján (elektronikus szűréssel, gépi számítással) szakonként külön
rangsort készít. A rangsor csak a TVSZ 2. sz. mellékletének „Teljesítésértékelések
lezárása” című részében szabályozott kifogásolási határidő (vizsgaidőszak zárását követő
két hét) leteltét követően készíthető el. A rangsor egy szakon belül kerül kialakításra – a
hallgató munkarendjétől (nappali vagy levelező tagozat) függetlenül –, az adott szakon
tanuló valamennyi aktív és jelen szabályzat hatálya alá tartozó hallgató tanulmányi
eredményének felhasználásával. A rangsorban a jelen szabályzat szerint legkiválóbb
tanulmányi eredményt felmutató hallgató szerepel az első helyen, és őt a tanulmányi
eredmények csökkenő sorrendjében követi a szak többi hallgatója.
4) A rangsorban nem szerepel az a hallgató (kizáró okok), aki
a) nem vett fel minden, a szak tantervében (mintatantervében) a képzés első és második
félévében szereplő kötelező tárgyat, vagy
b) jelen szabályzat 5. vagy 6. vagy 7. pontjában meghatározott öt kiemelt tárgy
valamelyikét nem teljesítette, vagy
c) jelen szabályzat 5. vagy 6. vagy 7. pontjában meghatározott öt kiemelt tárgy
valamelyikéből kreditelismerésben részesült, vagy
d) fegyelmi eljárásban vele szemben intézkedést alkalmaztak és a határozat jogerőre
emelkedett, vagy
e) jelen szabályzat 5. vagy 6. vagy 7. pontjában meghatározott öt kiemelt tárgyból nem
tett sikeres vizsgát legkésőbb 2014. július 11-ig.
5) Jogász szakon a rangsor képzésének alapja a következő kiemelt tárgyak sikeres
teljesítésével szerzett érdemjegyek kreditarányos átlaga (két tizedesjegyig): Filozófia 2.,
Közpolitika 1., Egyetemes állam- és jogtörténet 2.,Magyar állam- és jogtörténet 2., Római
jog 2.
6) Igazságügyi igazgatási alapszakon a rangsor képzésének alapja a következő öt kiemelt
tárgy sikeres teljesítésével szerzett érdemjegyek kreditarányos átlaga (két tizedesjegyig):

Büntetőjog 1., Igazságügyi szervezet és igazgatás, Jogtudományi alaptan, Közigazgatási
jog, Polgári jog 1.
7) Igazgatásszervező alapszakon a rangsor képzésének alapja a következő öt kiemelt tárgy
sikeres teljesítésével szerzett érdemjegyek kreditarányos átlaga (két tizedesjegyig):
Jogtudományi alaptan, Közigazgatási jog, Közigazgatási menedzsment II., Közpolitika II.,
Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet II.
8) A hallgató átlagának számításához a tárgyak érdemjegyeit külön-külön kell megszorozni a
tárgyhoz a tantervben rendelt kreditértékkel, majd az így képzett számok összegét az öt
tárgy összeadott kreditértékével (jogász szakon 20 kredit, igazságügyi igazgatási
alapszakon 21 kredit, igazgatásszervező alapszakon 13 kredit) kell elosztani.
9) A rangsorban minden hallgató külön ranghelyen szerepel. Amennyiben legalább két
hallgató jelen szabályzat szerint számított tanulmányi eredménye megegyezik, úgy
közöttük a sorrendet (ranghelyet) a 2013/2014. tanév tavaszi félévében teljesített
valamennyi tárgy érdemjegyének kreditarányos átlaga alapján kell megállapítani.
10) Mindhárom szakon külön-külön a rangsorban elől szereplő 15 hallgató a 2014/2015. tanév
őszi félévére a képzési szerződésben megállapított képzési költség 50%-ának megfizetése
alól mentesül. A kedvezményt kizárólag a 2014/2015. tanév őszi félévének önköltségi
összegéből lehet igénybe venni.
11) A kedvezmény igénybevételéhez a hallgatónak nem szükséges kérelmet benyújtania. A
kedvezményre való jogosultságról, a rangsor összeállítását követően, legkésőbb 2014.
szeptember 25-ig az oktatási dékánhelyettes határozatban értesíti az érintett hallgatókat. A
rangsort a Tanulmányi Osztály 2014. szeptember 20-25. között kifüggeszti a
hirdetőtáblájára. A kifüggesztett rangsor nem tartalmazza a hallgatók adatait, csak az
elektronikus tanulmányi rendszerben használt azonosítójukat.
12) A határozatban nem rendezett, a költségkedvezményt érintő kérdések eldöntésére a
dékánnak van hatásköre.
13) Jelen szabályzat kizárólag a 2014/2015. tanévben alkalmazható.
Debrecen, 2014. szeptember 17.

