Megszerezhető végzettség: Bachelor of Laws (LLB)
Képzési idő: 7 félév (teljes idős képzés*) / 10 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Hageni Távegyetem jogi alapképzésének középpontjában a gazdasági jog áll. A hallgatók a széleskörű német
jogi ismeretanyag mellett gazdaságtudományi eszköztárral is bővítik tudásukat, így a munkájuk során felbukkanó
jogi kérdéseket képesek lesznek gazdasági szempontból megközelíteni.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• érettségi bizonyítvány (2005-ben vagy később érettségizetteknek idegen nyelvből tett emelt szintű
érettségivel) vagy felsőfokú végzettség
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
Az alapképzésen végzett jogászok közvetlenül elhelyezkedhetnek gazdasági cégek és vállalatok gazdasági
vezetésének közép-, illetve felsőszintű pozícióiban. Dolgozhatnak például cégvezetők referenseként, ügyvédasszisztensként, adminisztratív vagy csoportvezetői munkakörben személyzeti, compliance vagy adatvédelmi
részlegen.

Megszerezhető végzettség: Master of Laws (LLM)
Képzési idő: 3 félév (teljes idős képzés*) / 4 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Hageni Távegyetem jogi mesterszakja az aktuális munkaerőpiaci követelményeknek megfelelő, a jogászképzésből
hagyományosan mégis kimaradó interdiszciplináris ismereteket és kompetenciákat közvetít. A széles modulválasztéknak köszönhetően a hallgatóknak lehetőségük nyílik az egyéni szakosodásra.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• legalább 210 kredites, Bachelor of Laws (LLB) vagy azzal egyenértékű végzettséget adó jogtudományi
képzésen szerzett végzettség, amennyiben az elvégzett képzés tartalmilag legalább 120 kredit értékben
átfedést mutat a Hageni Távegyetem jogi alapképzésének jogtudományi tanegységeivel vagy azoknak
megfeleltethető vagy legalább 180 kredites, Bachelor of Laws (LLB) vagy azzal egyenértékű végzettséget
adó jogtudományi képzésen szerzett végzettség, amennyiben az elvégzett képzés tartalmilag legalább 120
kredit értékben átfedést mutat a Hageni Távegyetem jogi alapképzésének jogtudományi tanegységeivel
vagy azoknak megfeleltethető, amely esetben a Hageni Távegyetem jogi mesterképzésének megkezdésekor
30 kredit értékben további tanegységek teljesítendők
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A mesterképzésen végzett jogászok elhelyezkedhetnek ügyvédi irodáknál, közigazgatási szervezetek vagy
magáncégek jogi vagy személyzeti részlegén; gazdasági vállalatok közép-, illetve felsőszintű pozícióiban; különböző
közigazgatási szerveknél vagy az államigazgatásban.

