52/07-08 (05.20.) számú K.T. határozat
1. § (1) A tanszékek a nappali tagozatos jogászképzésben tetszésük szerint hirdethetnek meg
kötelező gyakorlati, differenciált szakmai ismereti és szabadon választható - a továbbiakban
szemináriumi - tárgyakat. Az oktatók óraterhelésében azonban a tanszékek a kötelező
előadások, valamint záróvizsga felkészítők éves óraszáma háromszorosának megfelelő számú
óraszámot számolhatnak el félévente. Amennyiben a meghirdethető szemináriumi
foglalkozások óraszáma páratlan számra jön ki, az óraszámot felfelé kell kerekíteni. Azon
kötelező előadások esetében, amelyek mindkét félévben meghirdetésre kerülnek, az éves
óraszámba csak az egyik félév számítható be.
(2) Az tanszéki órakeret számításában az idegen és a magyar nyelvű óra egy tekintet alá
esik, azonban az oktató óraterhelésének számítására a vonatkozó dékáni utasítás az irányadó.
(3) Az Idegen Nyelvi Lektorátuson teljes munkaidőben foglalkoztatott nyelvtanárok az
óraterhelésbe beszámíthatóan két-két szabadon választható tárgyat hirdethetnek meg.
(4) Az első és második szemeszteres kötelező tárgyakból fakultatív felkészítő órák
hirdethetők meg, amelyekért a hallgató kreditet nem kap, de az oktató óraterhelésébe
beszámítanak, illetve a Ph.D. hallgató ezért a doktori képzés szabályzata szerinti kreditet kap.
2. § (1) A jogászképzésben a nappali munkarendben csak kontakt óra hirdethető meg.
Tömbösített órát csak a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló
személy hirdethet meg.
(2) Ph.D. hallgató az 1. § (4) bekezdésében meghatározott fakultatív felkészítő óra
kivételével órát nem hirdethet.
3. § (1) A kötelező gyakorlati és a szabadon választható tárgyak minimális létszáma 5,
maximális létszáma 20 fő. A minimális létszámkorlát nem vonatkozik az idegen nyelven
meghirdetett tárgyakra.
(2) A kötelező gyakorlati foglalkozásokat elsősorban csütörtökre, szükség esetén péntekre
kell beosztani azzal, hogy azok nem ütközhetnek kötelező előadások időpontjaival.
(3) A fakultatív felkészítő órákat péntekre kell beosztani, a képzés helyszíne a kar
tantermei mellett, szükség esetén kollégiumi tanulószobák is lehetnek. A jogi asszisztens
képzésben a fakultatív felkészítő tárgyakat szerdára kell beosztani.
4. § A levelező tagozatokon meghirdetett nem kontakt órát az óraterhelésbe 10 hallgatóként
heti fél órával lehet beszámítani.
5. § A dékán felhatalmazást kap az óraterhelési utasítás módosítására.
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