
Szegedi Tudományegyetem

A program neve A mű címe, előszava, rezüméje / elérhetősége

Tanulmány The regulation system of adequate information for consumers before concluding credit agreements

Tanulmány Analysis of unilateral contract modification used is the general terms and conditions of the banks

Kézikönyv Kézikönyv a jogklinikai képzéshez

Tanulmány Legal Clinic as a Promising Alternative Instrument in Hungary

3.
A közösségi oldalak használata során felmerülő adatvédelmi jogi 

problémák a munkajog kontextusában
Tanulmány

A közösségi média és munkajog - különös tekintettel a  Facebook-ra alapított felmondásokra a hazai szabályozás és a nemzetközi joggyakorlat tükrében

4. A magyar joghallgatók motivációs, jogismereti és preferencia vizsgálata Tanulmány Összehasonlító motivációs vizsgálat a szegedi joghallgatók körében

Kötet A modern állam 21. századi közjogi kihívásai - az állami funkciók változásai az európai integrációba

Tanulmány Current Trends in Public Administration in European Territorial Cooperation in Hungary 

Tanulmány Paradigm Shift in Public Administration in Hungary. The Magyary Zoltán Public Policy Programme

Tanulmány Challenges of Public Administration in the modern state. Perspectives for Hungary

Szakmai beszámoló Összefoglaló

Tananyag Büntetőjog I. Általános Rész Bevezető Tanok

Óravázlat Óravázlat I-VII.: Büntetőjog I-II. 

Fogalomtár Fogalomtár: Büntetőjog I-II. 

Példatár Példatár I-VIII.: Büntetőjog I-II. 

Módszertani segédanyag Módszertani segédanyag évfolyam- és szakdolgozatok elkészítéséhez

Kérdéssor Kérdésbank egyes kérdéstípusai: Büntetőjog I-II.

Kérdéssor Kérdésbank Büntetőjog I. 

Kérdéssor Kérdésbank Büntetőjog II. 

7.
A szerzői jogi tudatosság („copyright literacy”) növelése a zenei szerzői 

jogok terén
Tanulmány

A szerzői jogi tudatosság szükségessége

8. A személyiségi jog egyes összetevőinek kereskedelmi értéke Tanulmány Kétarcú know-how: személyiségi jog vagyoni értékkel?

Elektronikus tananyagok fejlesztése az anyagi büntetőjog (általános rész) 

oktatásához
6.

IM Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok

A modern állam 21. századi közjogi kihívásai – az állami funkciók 

átalakulása
5.

1.
A fogyasztói hitelezés fejlődésének lehetséges irányvonalai a 

tisztességtelen általános szerződési feltételek és a fogyasztóvédelem 

2. A jogklinikai képzés oktatási anyagának és módszereinek fejlesztése

https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/7/8c/32000/THE REGULATION SYSTEM OF ADEQUATE.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/8/8c/32000/Analysis of unilateral contract.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/d/05/32000/K%C3%A9zik%C3%B6nyv a jogklinikai k%C3%A9pz%C3%A9shez.pdf
http://www.juris.u-szeged.hu/oktatas/publications/judit-toth-legal-clinic
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/5/15/32000/K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi m%C3%A9dia %C3%A9s munkajog %E2%80%93 k%C3%BCl%C3%B6n%C3%B6s tekintettel.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/d/6d/32000/%C3%96sszehasonl%C3%ADt%C3%B3 motiv%C3%A1ci%C3%B3s vizsg%C3%A1lat a szegedi joghallgat%C3%B3k k%C3%B6r%C3%A9ben.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/0/ac/32000/A modern %C3%A1llam 21_ sz%C3%A1zadi k%C3%B6zjogi kih%C3%ADv%C3%A1sai.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/f/6d/32000/CURRENT TRENDS IN PUBLIC ADMINISTRATION.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/0/7d/32000/PARADIGM SHIFT IN PUBLIC ADMINISTRATION.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/2/7d/32000/CHALLENGES OF PUBLIC ADMINISTRATION.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/5/7d/32000/BTI_z%C3%A1r%C3%B3_besz%C3%A1mol%C3%B3_IM_projekt_.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/c/9c/32000/A szerz%C5%91i jogi tudatoss%C3%A1g sz%C3%BCks%C3%A9gess%C3%A9ge.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/7/7d/32000/K%C3%A9tarc%C3%BA know-how.pdf

