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I. Preambulum 

 

 

Magyarország legrégebbi egyetemének részeként a Természettudományi Kar célja, hogy kiváló 

minőségű, modern elvárásoknak megfelelő képzést nyújtson hallgatóinak és magas színvonalú 

kutatási tevékenységet végezzen. A jogszabályi előírások mellett, a harmonikus munkavégzés 

érdekében a Pécsi Tudományegyetem meghatározza a polgárai – oktatók, kutatók, nem oktató-kutató 

munkatársak, hallgatók –  által követendő etikai követelményeket. 

 

A Kar elkötelezett az emberi méltóság tisztelete, az egyenlő bánásmód követelményének betartása, a 

hátrányos megkülönböztetés, a rasszista megnyilvánulások tilalma és a véleménynyilvánítás, a 

tanulás, az oktatás, a kutatás szabadsága iránt. 

 

A Kar az emberi különbözőséget, sokféleséget kincsnek; az esélyegyenlőséget pedig különleges 

értéknek tekinti. Hallgatóink és munkatársaink a világ számos országából érkezhetnek. Intézményünk 

előítéletektől mentesen és szívesen látja őket. 

 

 

 

II. Etikai irányelvek oktatók számára 

 

 

1. Az oktató kötelessége legjobb tudása szerint biztosítani a hallgató számára a hatékony és 

színvonalas tanulás feltételeit, az oktató-hallgató függőségi vinyosszal soha vissza nem élve. A Kar 

elvárja oktatóitól a szakmai fejlődés iránti elkötelezettséget. 

 

2. Az oktató által kialakításra kerülő értékelési rendszereknek meg kell felelniük az objektivitás, 

igazságosság és diszkrimináció mentesség feltételeinek. 

 

A vizsgáztatásra vonatkozó szabályokat ld: A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata, 12. fejezet. 

 

Az esélyegyenlőség előmozdítására vonatkozó egyéb szabályokat ld: az 2011. évi CCIV. 

törvény a nemzeti felsőoktatásról, 11§ (1) bek. g) pont, továbbá A Pécsi Tudományegyetem 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, 27. fejezet. 

 

3. Az oktató tiszteletben tartja a szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályokat és azok hallgatók általi 

megsértéséhez a jogszabályoknak és egyetemi szabályzatoknak megfelelő következményeket fűzi. 

 

A plágiumra vonatkozó további szabályokat ld: A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata, 14. melléklet. 

 

4. Az oktató a birtokába jutott hallgatói adatokat az adavédelemre vonatkozó jogszabályoknak és 

egyetemi szabályzatoknak megfelelően kezeli. 



 

Az adatvédelemre vonatkozó további szabályokat ld: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a 2011. évi 

CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2011. évi 

CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, V. fejezet, és a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti- 

és Működési Szabályzatának 12. sz. melléklete. 

 

 

 

III. Etikai irányelvek hallgatók számára 

 

 

1. A magyar felsőoktatási törvény 43§ (2) szerint „[A] hallgató kötelessége, hogy  
a) megtartsa a felsőoktatási intézmény szabályzataiban foglaltakat, 
b) tiszteletben tartsa a felsőoktatási intézmény hagyományait, valamint az intézmény alkalmazottai, 
hallgatótársai - illetve az intézménybe felvételt vagy átvételt nyert társai - emberi méltóságát.” 
(2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 43§ (2) bek.) 

 

2. A szellemi tulajdonjog szabályainak bármilyen megsértése tilos. 
 

A plágiumra vonatkozó további szabályokat ld: A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata, 14. melléklet. 

 

3. A hallgató az oktatás és számonkérések oktató által meghatározott rendjét köteles tiszteletben 
tartani. A számonkérések során csak az oktató által megengedett segédeszközöket használhatja. 

 

A hallgató fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályokat ld: 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 

felsőoktatásról, 57-58.§§, továbbá A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti- és Működési 

Szabályzatának 8. sz. melléklete: A Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési 

Szabályzata. 


