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Hallgatói etikett az online oktatásban 
az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági kar hallgatói számára 

 

 
Etikett: Az udvariassági szabályok, illemszabályok összessége. Az etikett a társadalom kuItúrájának 

eleme, és beletartoznak a szigorúan szabályozott szertartásokon tanúsítandó viselkedés követelményei 

is. 

 

Bevezető: Az elmúlt félévekben jelentősen megváltozott az oktatás formája, teljesen online térbe 

költöztek az órák, a ZH-k és a vizsgák is. A korábban kialakult mindennapok menete megváltozott, és 

az új rendszer új szokásokat hozott az életünkbe. Jelen etikett célja az új platformokon történő 

viselkedési normák lefektetése. Ezzel szeretnénk elérni, hogy a kapcsolattartás az egyetem oktatóival 

javuljon, azt hatékonyabbá és személyesebbé tegyük, ezáltal közvetetten az online térben történő 

tanulást támogassuk és eredményesebbé tegyük. 

 

Követelményekkel, aktualitásokkal kapcsolatos tájékozottság: 

• Regisztrációs hétig olvassátok el a tantárgyi tematikákat! 

Eddig tudjátok jelezni, ha tematikában valami problémát láttok. 

• Kövessétek figyelemmel a NEPTUN-ban az üzeneteiket! 

Ez a felület a hivatalos kommunikációs felület. Legalább az oktatóktól kapott üzeneteket 

olvassátok el figyelmesen. 

• Kövessétek figyelemmel a moodle felületen a rendelkezésre álló tananyagokat, 

feladatokat stb! 

Hiszen ez is az online oktatás része, nem csak az órán való részvétel. 

• A határidőkre figyeljetek oda! 

Ezért írtuk az előző pontokat. Kellemetlen lenne a dékáni kérelmet ellőni egy elmulasztott 

határidő miatt.  

 

Technikai felkészültség: 

• Online órára lehetőség szerint mikrofonnal és kamerával rendelkező készülékkel 

jelentkezzetek be! 

• Vizsgára, ZH-ra mindenképp mikrofonnal és kamerával rendelkező készülékkel 

jelentkezzetek be! 

• Mikrofont, kamerát ne ódzkodjatok használni! 

Főleg, ha az oktató külön kéri ezt. 
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Meetingeken történő viselkedés 

• Kamerahasználatkor legyetek felöltözve! 

Legalább egy póló és egy rövidnadrág legyen rajtad. 

• Órára belépéskor és óráról kilépéskor köszönjetek! 

Lehet, hogy senki nem fog visszaköszönni, de ez nem azért van mert tiszteletlenek veled 

szemben, csak a jelen lévők el akarják kerülni a végtelen oda-vissza köszöngetéseket. 

• Az online órára tanulásra ideális környezetből jelentkezzetek be, lehetőleg íróasztal 

mellől! 

Nem podcastot hallgatsz, hogy a vonatról vagy az autóból csatlakozz, hanem órán vagy. 

• Az online órán felkészült és aktív részvétellel illik az oktatót megtisztelni! 

Tudjuk, hogy csábító, hogy óra helyett mással foglalkozzon az ember, de mindannyian azért 

vagyunk itt, hogy tanuljunk. 

• A Teams felületre lehetőleg tölts fel egy profilképet magadról! 

Olyan képet, ami egy munkahelyen is megállja a helyét. Legjobb az, ha igazolványkép jellegű. 

 

Kérjük a felsorolt ajánlásokat tartsátok be az online oktatás folyamán.  
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