VIZSGAREND
ALKOTMÁNYJOG 2
nappali tagozat
Alkotmányjog 2. tárgyból a HKR. szerinti “C típusú” vizsgaszervezésére kerül sor.
A hallgatók a vizsga keretében a szorgalmi időszak során
- 2 zárthelyi dolgozatot és
- 2 házidolgozatot írnak.
A
zárthelyi dolgozatok megírására az Alkotmányjog 2. előadás idején kerül sor, 50 perces időkeretben. A dolgozat
megírása során a hallgatók használhatják a magukkal hozott, papír alapú forrásokat.
1. zárthelyi dolgozat
a. időpontja: március 25. 9:00
b. anyaga: a tankönyv 5, 6, 7 és 8. fejezeteihez (Kormányzati rendszerek, Törvényhozó hatalom,
Végrehajtó hatalom, Államfő) kapcsolódó anyagrészek és jogforrások
2. zárthelyi dolgozat
a. időpontja: május 13. 9:00
b. anyaga: a tankönyv 9, 10, 11, 13. fejezeteihez (Alkotmánybíráskodás, Igazságszolgáltatás, A
többségi hatalom további korlátai, Összehasonlító alkotmánytani alapok) kapcsolódó
anyagrészek és jogforrások
A zárthelyi dolgozatok komplex, a tananyaghoz kapcsolódó alapelveket, elméleti fogalmakat, jogintézményi
fogalmakat, rendszertani összefüggéseket, valamint a joganyagot összekapcsoló, elemző kérdésekből áll. Felhívjuk
figyelmüket, hogy a zárthelyi dolgozatok teljesítéséhez a tananyaghoz kapcsolódó jogforrások olyan részeinek
alkalmazására is szükség lehet, amelyek nem szerepelnek a tankönyv második kötetében.
A
házidolgozatokataz alábbiak szerint kell elkészíteni:
1. házidolgozat
a. feladatkiosztás időpontja: 2018. március 8-ig
b. beadás időpontja: 2019. március 29. (péntek) 10:00
2. házidolgozat
a. feladatkiosztás időpontja: 2019. április 12-ig
b. beadás időpontja: 2019. május 3. (péntek) 10:00
A házi dolgozatok részletes értékelési szempontjait a kiosztott feladatok fedőlapja tartalmazza. A házi dolgozatokat a
hallgatóknak (az előadáshoz kapcsolódóan) a Moodle rendszerbe kell feltölteniük. A határidő jogvesztő, igazolásnak
nincs helye. Amennyiben az önálló feladatmegoldás az egyes megoldások egyezése miatt, vagy más okból
megkérdőjelezhető, a Tanszék az érintett hallgatót a jogeset szóbeli védésére hívja fel, a jogesetre adott pontszámot
ennek eredményére is figyelemmel határozzuk meg.
Az egyes dolgozatokkal 25-25 pont szerezhető, tehát a félév során összesen 100 pont érhető el. Az elégséges
érdemjegyhez összesen legalább 51 pontot, továbbá a két zárthelyi dolgozatból, illetve a két házidolgozatból
25,5-25,5 pontot kell elérni.
Az egyes dolgozatok javítására, illetve a házidolgozatok határidőn túli leadására a félév során nincs lehetőség. Igazolt
távollét esetén a zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges.
Javító és utóvizsga
Javító és utóvizsgát tenni a vizsgaidőszakban lehet. A javító és utóvizsga két elemből álló írásbeli vizsga, amelynek
első felében a zárthelyi dolgozatok, második felében pedig a házidolgozatok struktúrájának megfelelő feladatok
kiadására kerül sor.
A vizsgára történő felkészülés támogatására a szemináriumok keretében kerül sor.
Budapest, 2019. március 6.
Alkotmányjogi Tanszék

