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A logika tantárgy kifejezetten alkalmazott logikaként kerül tárgyalásba a hallgatók számára. Ez azt jelenti, hogy a 

tartalom nagymértékben kapcsolódiki a karon folyó oktatás szakmai jellegéhez, azaz pontosítva az elnevezést, 

jogi logika. Az alapvető tudományos elemeken kívül a hangsúly a gyakorlati alkalmazáson van. Nevesítve ezt, a 

tananyag az általűános elemeken keresztül folyamatosan szűkítve a vizsgálatot, elvezeti a hallgatót a jogértelmezés 

vizsgálatáig. Komoly szerepet kap ezen kívül a tananyagban a jogban kiemelt szerepet játszó definíciók, a jogi 

defeiniciók vizsghálata. Az oktatás jellege kettős, természetesen tartalmaz a tematika elméleti ismeretekre 

koncentráló órákat, de legalább 50 % - ban gyakorlati elemek képezik, mondhatni a fent említett célkitűzést, azaz 

a jogértelemzés precíz ismeretét. Elméleti és gyakorlati órák váltják tehát egymást, de maga a kurzus alapvetően 

képességfejlesztő tantárgyként definiálható.

A tantárgy szakmai tartalmából egyértelműen következnek az elvárható és célkitűzésként megfogalmazható 

kompetenciák. Ezek a következők nagyon vázlatosan: A hallgatók ismerjék az alapvető, az emberi 

kommunikáció során megjelenó alkalmazott logikai műveleteket, képesek legyenek ezek helyes és helytelen 

használatának felismerésére. Különös hangsúlyt kap a képzésben a logikai elemek jogban alkalmazott elemeinek 

ismerete és főleg azok gyakorlati alkalmazásának képessége. legyen tisztában a jogi definiciók előállításának 

technikáival, legyenek képesek azokat a gyakorlatba alkalmazni.
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