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TÁJÉKOZTATÓ
a Szegedi Törvényszéken folytatható szakmai gyakorlatról
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 1/2018. (I.24.) elnöki ajánlása lehetővé teszi
szélesebb körben a bíróságok és az OBH szakmai gyakorlóhelykénti működését.
A szakmai gyakorlóhelyeken az egységes Gyakornoki Program kialakításának célja:
-

bírói és igazságügyi életpálya népszerűsítése
a jogászi hivatás gyakorlásához szükséges kompetenciák fejlesztése
a tudás alapú bírósági szervezet megerősítése.

A Gyakornoki Program segítségével a tanulóévek alatt lehetőség nyílik bővebb, mélyebb
gyakorlati ismeretek megszerzésére, önálló feladatvégzésre is.
A szakmai gyakorlat időszakai:
- minden év:
o január 15-től július 1-ig,
o augusztus 27-től december 15-ig.
Ezen felül a Szegedi Törvényszék és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karával kötött együttműködési megállapodás alapján (Szakmai Gyakornoki Program)
keretében az SZTE Karrier Irodán keresztül 3 hónapos időtartamra lehet jelentkezni, a
Karrier Iroda által rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével.
A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni az érdeklődési körének megfelelő ügyszakot,
amelyet a Gyakornoki Program keretén belül a gyakorlóhely figyelembe vesz.
A szakmai gyakorlat során megismerhetik
-

az ügyfélcentrumok, ügyfélsegítő működését,
a bírósági tájékoztatás gyakorlati megvalósulását és szabályokat,
lehetőség nyílik tárgyalások hallgatására, és a döntés előkészítési folyamatokban
való részvételre,
a bírói munka részleteinek megismerésére.
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A Szakmai Gyakornoki Program keretében folytatandó szakmai gyakorlathoz is szükséges
a hallgatói, vagy tanulói jogviszonyra vonatkozó igazolás, a tanulmányi átlag feltüntetése.
A jelentkezés elbírálásáról minden esetben írásbeli értesítést kap a törvényszék elnökétől.
A szakmai gyakorlati program keretében a gyakorlat első napján a törvényszék
gyakorlatvezetője tájékoztatást ad a bírósággal kapcsolatos általános információkról,
munkarendről, a gyakorlat keretében engedélyezhető tevékenységekről, feladatokról,
értékelésekről és a mulasztásokra vonatkozó szabályokról.
A gyakorlat első napján a gyakorlatvezető átadja minden hallgató részére az előzetesen
jelzett érdeklődési körének megfelelő beosztását.
Az épületbe történő belépéshez a bíróság minden hallgató számára belépőkártyát
biztosít.
A gyakorlat időtartama alatt a munkanapló vezetése kötelező, és ezt követően a gyakorlat
végén a beosztás szerinti gyakorlatvezető általános értékelést ad a hallgató gyakorlati
tevékenységéről.
Szeged, 2019. szeptember 6.
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