A Kommunikáció és Szociológia Intézet
etikai kódexe
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók, oktatók és oktatási háttérszolgáltatásokat végzők jogait és
kötelességeit hazánkban számos jogszabály és rendelet írja le. A fontosabb kérdésekről a felsőoktatási törvény
rendelkezik, és az intézmények maguk is készítenek belső szabályzatot. Más egyetemekhez hasonlóan a
Budapesti Corvinus Egyetem is rendelkezik saját etikai kódex-szel, amely a jogszabályokban nem részletezett
viselkedési normákat foglalja össze az oktatás folyamatában.
A Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézetének oktatói, támaszkodva az
évek során összegyűjtött tapasztalatokra, szükségesnek látták, hogy egy saját intézeti etikai kódexben is
összefoglalják azokat az elveket és magatartási szabályokat, amelyek betartása elősegíti a kölcsönös tiszteleten
és megbecsülésen alapuló szakmai munkát, hatékonyabbá és kellemesebbé teszi az oktatók és a hallgatók
együttműködését, megelőzi az esetleges konfliktusok kialakulását.
I.
1.

Általános szabályok
Az Intézet oktatói és hallgatói kötelesek tiszteletben tartani mások személyiségi jogait, emberi
méltóságát. Ebből adódóan tilos a sértő, lealacsonyító, becsmérlő, trágár kifejezések, gesztusok és
szimbólumok használata az oktatókkal, a technikai személyzettel, valamint a hallgatókkal való
kommunikáció során.

2. Az egyetemi jelenlét során sem az oktatók, sem a hallgatók nem lehetnek tudatmódosító szerek (alkohol,
kábítószerek) hatása alatt.
3. Mind az oktatók, mind a hallgatók kötelesek tiszteletben tartani mások jogát személyes adataik
védelméhez, a 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően.
4. Az etikai szabályok be nem tartásával, értelmezésével kapcsolatos konfliktusokat harmadik fél ー az
ebben illetékességgel rendelkező vezető(k) és/vagy a hallgatói önkormányzat képviselőjének ー
bevonásával kell megoldani.
I.

Óralátogatás, tantermi viselkedés

5. Az előadások és szemináriumok látogatási rendjére nézve az egyetemi szabályok a mérvadók. A
tantárgy sajátosságaira való tekintettel az órát tartó tanár ugyanakkor rendelkezhet másként,
amennyiben indokoltnak látja a hallgatók közreműködését igénylő előadáson való részvételt. Az erre
vonatkozó jelzését, ajánlásait a szemeszter első óráján teheti meg.
6. Az eltérő követelményrendszer igényéről az oktatónak tájékoztatnia kell az Intézet vezetését.
7. Az oktatók az első tanítási órán kötelesek tájékoztatni a hallgatókat a pontos követelményekről,
elvárásokról, amelyeket a tantárgyi adatlapokon, az intraneten is szerepeltetni kell.

8. Általános esetben az előadásokon való hallgatói részvétel nem kötelező, de katalógussal számon
tartható, a katalógussal igazolt jelenlétért pozitív értékelés adható, amelynek mértéke nem haladhatja
meg az 5%-ot.
9. A gyakorlati órán, szemináriumon való részvétel kötelező, legfeljebb 3 hiányzás megengedett. A
munkahelyi elfoglaltság nem fogadható el az ezen felüli távollét okaként. Azok, akik több, mint 3
alkalommal nem voltak jelen a szemináriumon vagy gyakorlati foglalkozáson, az adott tárgyból nem
osztályozhatók.
10. A tréningeken való részvételre nézve külön szabályok érvényesek, ezekről a tréninget tartó oktatók
tájékoztatják a hallgatókat.
11. Nem érvényesíthetőek különleges szabályok, ha azokat a tanár előzetesen, a tanév kezdetén nem közli.
12. A foglalkozásokat az oktatók pontosan kezdik, a hallgatóknak az óra kezdetére meg kell érkezniük.
13. A tantermi foglalkozások alatt kerülendők azok a megnyilvánulások, (az óra menetéhez, tartalmához
nem kapcsolódó mobiltelefon-, számítógép-, táblagép stb. használat, pl. játék, filmnézés, közösségi
oldalakon történő kommunikáció stb.) amelyek zavarják az oktatómunkát és annak követését.
14. A 8. és 9. pontot megsértő hallgatók az óráról kizárhatók, jelen nem lévőnek tekinthetők.
II. Tanulmányi munka
1. Az oktatók kötelesek a félév során elvégzendő feladatokról és azok határidejéről legkésőbb a
regisztrációs hét első napjáig tájékoztatni a hallgatókat.
2. Az előzetesen rögzített határidők a későbbiekben csak különlegesen indokolt esetben, az intézetvezető,
vagy helyettese beleegyezésével módosíthatók.
3. A feladatok határidejének betartása kötelező, szigorú, a késés következményekkel jár. A késve leadott
dolgozat értékelését az oktató megtagadhatja. 3 napnál hosszabb késés esetén a dolgozat nem
osztályozható.

III. Kapcsolattartás
1. Az oktatók az általuk megadott fogadóóra időpontjában kötelesek a szobájukban tartózkodni. Esetleges
elfoglaltságukról a hallgatókat tájékoztatni kell. A fogadóórán a hallgatók előzetes bejelentkezés nélkül
is megjelenhetnek.
2. A fogadóórán kívül az oktatók nem kötelesek az előzetes bejelentkezés nélkül érkező hallgatókat
fogadni.
3. Az oktatók meghatározhatják azokat a napokat, amelyeken válaszolnak a hallgatók elektronikus
megkereséseire.
IV. Szerzői jogok.
1. A foglalkozásokon való hallgatói és tanári szereplés elektronikus rögzítéséhez az érintettek engedélyét
ki kell kérni.
2. Külön írásbeli engedély szükséges a jogszerűen rögzített anyagok bármilyen közvetítő rendszeren
történő nyilvánosságra hozatalához, illetve sokszorosításához.
3. Az oktatók tiszteletben tartják a hallgatóknak az általuk elkészített/beadott feladatokhoz, valamint a
foglalkozásokon bemutatott prezentációkhoz kapcsolódó szerzői jogait.

