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HATAROZAT

A(z) Szegedi Tudomanyegyetem (a tovabbiakban:

ügyü~l)

altal beny(J.jtott kerelem alapjan

nyilvantartasba veszem es engedelyezem

az ügyfel altal inditand6 nemet jogi es nemet szakfordit6i szakjogasz (LL.M.) szakirany(J.
tovabbkepzesi szakot (k6dja: TTOVNMJ) az alabbi adatokkal:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
1)

A kepzes helye: Szeged
A kepzes nyelve: nemet
A kepzes munkarendje: levelezö
Szakirany(ok):Specializaci6(k):Müveltsegterület(ek): A nyilvantartasba vetel ideje: FNYF/797-9/2017. szamu hatarozat (2017. augusztus 9.)
szerint
A meghirdetes kezdö taneve: 2017/2018. tanev 1. felev
A meghirdetes utols6 taneve: Kepzesi együttmüködesek:
• Partner( ek):
o Universität Potsdam (Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, Nemetorszag)
• A kepzes közös kepzes: igen
• Közös kepzes eseten az adminisztnici6t ell<it6, oklevelet kiallit6 intezmeny neve es
azonosit6ja: Szegedi Tudomanyegyetem, FI62198
A kepzes folytatasahoz szükseges hatarozat(ok) adatai:
• SZTE SZ-169-XIII/2016/2017. (VII.17.) szamu szemitusi hatarozat (2017. julius 17.)
Szakfelelös oktat6 neve, oktat6i azonosit6ja: Dr. Bad6 Attila, 71954995405

Felhivom a kerelmezö figyelmet, hogy a szakirany(J. tovabbkepzes szervezesenek altalanos
feIteteleiröl sz616 1012006. (Ix. 25.) OKM rendelet 6. § (1) bekezdese ertelmeben a szakirany(J.

tovabbkepzes akkor indithat6, ha azt az adott felsöoktatasi intezmenyvezetö kerelme alapjan az
Oktatasi Hivatal nyilvantartasba vette, es ezt követöen a felsöoktatasi intezmeny a szakiranyli
tovabbkepzesi szak tantervet a honlapjan közzetette.
A jelen eljarasert az ügyfelet terhelö igazgatasi szolgaltatasi dij mint eljarasi költseg
megallapitasar61 es viseleseröl az FNYF/797 -7/2017. szamu vegzesben rendelkeztem.
Az ügyfel kerelmenek teljes egeszeben helyt adtam, ezert az indokolast es a jogorvoslatr61 sz616
tajekoztatast a közigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabcilyair61 sz616 2004.
evi CXL. törveny 72. § (4) bekezdesenek megfelelöen mellöztem.

Budapest, 2017. augusztus 9.

Dr. Gloviczki Zoltan elnök neveben es megbizasab61:

D~~~

Dr. Van6R~tac,
föosztcilyvezetö

<.

Kapjäk:
1.

Ügyfel

2.

Irattär
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Tisztelt Rektor Ur!

Ezuton tajekoztatom, hogy kere1me alapjan a bejelentett együttmüködes adatait az Oktatasi
Hivatal az alabbiak szerint nyilvantartasba vette:

1. Az együttmüködö partner(ek) adatai:
Sorszam: 1.
a) hivatalos nev: Universität Potsdam
b) tipus: külfdldi felsöoktatasi intezmeny
c) szekhely dme: Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, Nemetorszag
2. A megallapodas adatai:
a) celja(i):
• közös kepzes közös oklevelle1
o nemetjogi es nemet szakfordit6i szakjogasz (LL.M.) szakiranyu. tovabbkepzesi
szak (Szeged, nemet, leve1ezö)
b) kelte: 2017. julius 4.
c) kezdete: 2017. szeptember 1.
d) tervezett vege: -

A közigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabälyair61 sz616 2004. evi CXL.
törveny 82. § (2) bekezdese ertelmeben a hat6sagi nyilvantartasba törtent bejegyzest
hatarozatnak keIl tekinteni, ezert az Oktatasi Hivatal a nyilvantmtasba vetelröl külön
hatarozatot nem hoz.
A kerelmezök a Felsöoktatasi Informaci6s Rendszerben (FIR) szereplö intezmenytörzsi
adataikat a www.felvi.hu Hivatali ügyek csatoma FIR menüpontjan belül elerhetö Hat6sagi
ügyintezes alkalmazas Nyilvantartott kepzesek menüpontjaban tekinthetik meg.

A nyilvantartasba vett, de on-line m6don nem elerhetö adatok tekinteteben az Oktatasi Hivatal
szükseg eseten - erre iranyu16 kerelem alapjan - igazolast allit ki.

Budapest, 2017. augusztus 9.
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Dr. F ekete-.zsolt
föosztaIyvezetö-helyettes
Felsöoktatcisi Nyilvantartasi FöosztaIy

Kapjak:
1. Ügyf61
2. Együttmüködö partner
3. Irattar
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