Шановні друзі!
Не раз Вам доводилося чути від дорослих, як важливо знайти своє місце в
житті. Тоді Ви над цим не замислювалися, бо знали, що Ваше місце у Вашій
родині, в школі, серед друзів. І лише зараз – на порозі початку дорослого життя
– починаєте розуміти, наскільки це важливо – обрати свій правильний шлях, що
пов’язаний ще і з професією!
Ким бути? Це питання стоїть перед кожним випускником, який сьогодні
закінчує школу.
Запрошуємо Вас отримати вищу юридичну освіту на юридичному
факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна!
Професія юриста – одна з найпочесніших на землі. Стати юристом легко,
а от бути ним значно важче. Ця професія вимагає від людини знань, умінь,
мужності, сили волі. І навіть за наявності всіх цих рис найважливішою має бути
людяність. Треба завжди залишатися людиною.
Пам’ятай, що професія юриста не менш відповідальна, ніж професія
лікаря і тісно переплітається з поняттям справедливості. Всупереч відомому
прислів’ю «людині властиво помилятися», юрист не має права на помилку,
адже її наслідком можуть бути скалічені долі, душевні рани, втрата волі,
здоров’я і навіть життя. Особливість юридичної діяльності полягає в тому, що
«метод спроб і помилок» для неї неприйнятний. Рішення з будь-якої юридичної
справи має бути глибоко виваженим, всебічно обміркованим, а головною
передумовою прийняття таких рішень є якісна підготовка юриста.
Обравши спеціальність «Правознавство», Ти отримаєш можливість
реалізувати власний потенціал, адже Твоя майбутня професія завжди
затребувана в багатьох сферах. Навчаючись на юридичному факультеті у
нашому університеті, Ти отримаєш якісну, престижну освіту, що дозволить
Тобі стати не лише високооплачуваним працівником, а й зайняти провідні
позиції в суспільному житті.
Отже, професіоналізм, людяність, справедливість і відповідальність – це
головні ознаки твоєї майбутньої професії.
Бажання стати юристом передусім пов’язане з бажанням робити людям
добро, захищати їх, оберігати їхній спокій; стояти на боці закону і людей.
Поспішати робити добро... – в цьому щастя людини!
То ж Ти, абітурієнте, сьогодні маєш унікальну можливість стати
учасником нашого факультетського життя, співучасником навчально-виховного
процесу в стінах нашого навчального закладу, членом великої родини, ім’я якої
– ЮРФАК Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна!

Ми разом вирішуємо проблеми, разом рухаємося вперед, крок за кроком
сповнюємо факультетське життя сенсом, адже нас об’єднують консолідуючі
ідеї й цілі!
Наш факультет бере активну участь у всіх формах навчальної роботи,
створенні належних умов для формування професійних і особистісних якостей
майбутнього юриста, організовує постійну методичну допомогу студентам,
виробничу і педагогічну практики студентів.
Попереду на факультеті ще багато наукових, навчально-виховних,
патріотично спрямованих, культурно-розважальних заходів, учасником яких
маєш бути саме ТИ, то ж чекаємо на Тебе!
Випускники нашого факультету, отримавши фундаментальні теоретичні
знання, практичні уміння і навички, працюють на посадах в судах, в органах
прокуратури та юстиції, на підприємствах, в організаціях різних форм
власності, органах державної влади.

Офіційний сайт юридичного факультету активно функціонує:
http://www-jurfak.univer.kharkov.ua
З повагою, проф. Кагановська Т.Є.,
декан юридичного факультету

