ÉLŐ KÖNYVTÁR
A PTE ÁJK NYÍLT NAPJÁN

Az élő könyvtár nyitva tart: 2018. február 7. 11.50–14.00-ig
Helyszíne: PTE ÁJK, 7622 Pécs, 48-as tér 1. Dr. Halasy-Nagy József Aula
A kölcsönzési idő 20 perc, ami 1 alkalommal további 10 perccel meghosszabbítható, ha a „könyvre”
nincs előjegyzés. Kérjük, a kikölcsönzött könyvet a kölcsönzési idő lejártával mindenképpen hozzák
vissza! Egy könyvet egyszerre több személy (3-4 fő) is kikölcsönözhet.
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Büntetőjog az oktatásban és az ügyvédi praxisban (12.00–14.00)
A büntetőjog ötven árnyalata
Családjog és gyermekvédelem – Twist Olivér lehetőségei a magyar gyermekvédelemben
Diákhitel – lehetőség és felelősség
Élet a kollégiumban
Én is voltam elsőéves
Én láttam meg előbb! – avagy foglalás és kincstalálás a római jogban
Az erőszak fogalma a nemzetközi kapcsolatokban
Filozófia és jogi etika – Jó-e a bölcsesség szeretete?
Hogyan készülj az első vizsgaidőszakodra?
Iránytű a magyar közigazgatási jog útvesztőjében
A jogi ismeretek hasznosíthatósága vállalati és startup környezetben
Jogi latin: a nyelv, amely nélkülözhetetlen a jogásszá váláshoz (13.00–13.40)
Jogi szaknyelv: az igazán verseny- és piacképes tudás (13.00–13.40)
Kalandozások a gimnáziumtól a mediációig
Kriminalisztika és büntető eljárásjog – Az igazságügyi szakértés világa (12.00–13.00)
Kriminológia – A bűnözővé válás lehetséges okai
Mennyire ismered Mark Zuckerberget? És ő Téged? – adatvédelemről másként
Mi fán terem a szaknyelv? Mi az, amit csak a PTE Jogi Kara kínál (kurzus, vizsga, tananyag)?
(11.50–12.30)
Miért legyek ügyvéd?
Miért német jogi szaknyelv (is)? (13.00–14.00)
Mire jó a szaknyelv? (12.20–13.00)
Nemzetközi jog – A háború és a béke joga
A nép közé szórt pénz (iactus missilium), avagy miért érdemes római jogot tanulni
Ösztöndíj kisokos
Pénzhamisítás és bankkártya-bűnözés
Politikaelmélet – A cél szentesíti az eszközt? (A hatalom megszerzésének és megtartásának
kérdései)
Politikai ideológiák– A liberalizmustól a populizmusig
Radikalizáció az online felületen
Római jog – legendák nyomában (12.30–14.00)
A titkok kamrája, avagy élet a szakkollégiumban
Útikalauz a Tanulmányi Rendszer dzsungeléhez
„Winter is coming” – avagy a vizsgaidőszak rejtelmei

