HappyRend
Mi, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara, Marketing és Turizmus Intézetének dicső
hallgatói és tanárai, annak érdekében, hogy a több évre összekapcsolt életünk együtt töltött
óráinak kedvessé és eredményessé tétele érdekében, úgy határoztunk, hogy HappyRendet
alkotunk, s korábbi eskünket az alábbi részletes vállalásokkal egészítjük ki:
Hallgatóként vállalom, hogy
Tanárként vállalom, hogy
1. Minden félév elején felkeresem a 1. Minden félév elején aktualizálom a
marketing-turizmus.hu oldalt, ahol a
marketing-turizmus.hu oldalon lévő
baloldalon lévő aktuális tantárgyak fül
tantárgyi tematikákat, hogy a releváns
alatt elolvasom a számomra releváns
információkat tartalmazzák.
tematikákat.
2. A tematikáknak megfelelően az
2. Minden előadásomon és
előadások 40%-án, a gyakorlatok 60%gyakorlatomon részt veszek,
án legalább részt veszek.
amennyiben esetleg elmarad, arról a
Hallgatókat időben értesítem,
pótlásáról gondoskodom.
3. Pontosan megyek az órára, melyen
3. Pontosan érkezem az órámra, nevemet,
aktívan részt veszek.
e-mail címemet, konzultációs
időpontomat érthetően elmondom.
4. Tanáromat illően köszöntöm.
4. Hallgatóimat illően köszöntöm.
5. Az órákon nem eszem, nem játszom a
5. Óráimon a diasor aktuális, érdekes,
telefonomon illetve tabletemen, nem
érthető, a feladatok interaktívak, ezért
udvarolok, nem nézegetem az órám 5
nem unatkozom, figyelek és beszélek.
percenként, nem unatkozom,
Néhány órámra külső, gyakorlati
figyelek és nem tereferélek.
szakembert hívok, néhány órámon
szakmai kirándulást szervezek.
6. Örömmel veszem, hogy a Tanárom
6. Igyekszem olyan előadót meghívni, aki
Vendégelőadó meghívásával színesíti
tartalmas, színes előadást tart és jól
az oktatást, ezen előadásokon aktívan
kommunikál a Hallgatókkal.
és érdeklődően részt veszek.
7. Ha Tanárom kérdez órán, nem a padot
7. Érthető kérdést teszek fel a
nézem, nem maradok csendben, hanem
Hallgatónak.
legjobb tudásom szerint válaszolok.
8. Telefonomat lenémítom.
8. Telefonomat lenémítom.
9. Betartom a vállalt határidőket, a
9. Betartom a vállalt határidőket, a
beadandót, a prezentációt időre
beadandót időben kijavítom, a
elkészítem.
prezentációt a megbeszélt időpontban
meghallgatom.
10. Beadandómat és diasoromat a kért
10. Diasoromon helyesírás ellenőrzést
formátumnak megfelelően, helyesírás
végzek.
ellenőrzést elvégezve készítem el.
Mellőzöm a másolást, mert tisztelem a
szerzői jogokat.
11. Óra előtt elugrom a Tanáromhoz, hogy
11. Minden órámra technikát biztosítok.
segítsek neki a technikát (notebook,
projektor) a terembe vinni.

12. Ügyes-bajos gondjaimmal Tanáromat
nem a folyosón támadom le, hanem a
csoport előtt közlöm mondanivalómat.
13. Konzultációs időpontban (a honlapon,
s az adminisztráción lévő információs
táblán található a beosztás)
konzultálok.
14. A konzultáció során kopogok, Jó napot
kívánok, a látogatás alkalmával
elmondom a nevem, a szakom, az
évfolyamon; és röviden összefoglalom
mondanivalóm lényegét a tantárgy
nevét is megemlítve.
15. E-mail esetén is a 14. pontban
megfogalmazott eljárások vannak
érvényben.
16. Működő e-mail címet adok meg, amire
javasoljuk a
vezetéknév.keresztnév+születési
év@gmail.com-ot, a
cicuka18@gmail.com-ot inkább privát
dolgokra használják.
17. Prezentációra, szóbeli vizsgára elegáns
(nem farmer), megfelelő hosszúságú
öltözékben jelenek meg.
18. Prezentáció közben nem rágózok, nem
telefonálok.
19. Beadandómat és diasoromat a kért
formátumnak megfelelően, helyesírás
ellenőrzést elvégezve készítem el.
20. A diasort nem egyesével, hanem a
választott csoportképviselő által kérem.
21. Tanáromnak vírust sem virtuálisan sem
fizikailag nem ajándékozok. Pendriveomat vírusírtóval ellenőrzöm, betegség
esetén pedig otthon maradok.
22. Az Intézeti adminisztráció 8-14-ig van
nyitva (Pénteken 8-12), ezért ebben az
időpontban keresem fel. A konzultáció
során kopogok, Jó napot kívánok, a
látogatás alkalmával elmondom a
nevem, a szakom, az évfolyamon; és
röviden összefoglalom mondanivalóm
lényegét a tantárgy nevét is
megemlítve.
23. Már az első vizsganapra is alaposan
felkészülök, lutrit máshol játszok!

12. Ügyes-bajos gondjaimmal Hallgatómat
nem untatom.
13. Konzultációs időpontban a helyemen
szobrot játszok.
14. Konzultáció során figyelek és a legjobb
tudásom szerint segítem a Hallgatót.

15. E-mail-ekre 3 napon belül válaszolok.
16. Működő, egyetemi e-mail címet adok
meg, melynek formátuma
vezetéknév.keresztnév@unimiskolc.hu
17. Prezentációra, vizsgára elegáns
öltözékben jelenek meg.
18. Prezentáció közben figyelek.
19. Zh-t, beadandót, prezentációt időben
értékelem, melynek eredményéről a
Hallgatót értesítem.
20. Diáimat, ami persze az elégséges
érdemjegyhez is kevés, átadom.
21. Hallgatóimnak vírust nem adok,
betegen otthon maradok.
22. Mindig örömmel fogadom és segítem a
hallgatókat.

23. Korrekt, tanított vagy elérhető
információkra, ismeretekre épülő
vizsga-követelményeket állítok össze.

24. A vizsgákon csak a saját „szürke
agysejtjeimben” elhelyezkedő tudásra
építek!
25. TDK-n, versenyeken, plusz
tevékenységekben részt veszek, hiszen
így többre vihetem.
26. Közösségépítésben részt veszek
(szakest, kirándulás szervezés).
27. Tiszteletben
tartom,
hogy
a
szakdolgozat megírása az én feladatom,
a konzulens segíti a munkámat és
szakmai tudásával hozzájárul a
dolgozatom sikerességéhez, de nem az
ő feladata a dolgozat megírása.
28. A szakdolgozat elolvasására, hagyok
időt a konzulensemnek, ezért 1 héttel
beadási határidő előtt elküldöm.
29. Hétvégén nem várom el, hogy a Tanár
válaszoljon e-mail-emre, hisz Ő is
ember.
30. Jelenléti ívre csak a saját nevemet írom
fel, így tartózkodom az okirat
hamisítástól.
31. Egyéni tanrendes hallgatóként, az első
hónapban felkeresem Tanáromat és
tisztázom az elvégzendő feladatokat,
továbbá vállalom, hogy a külső
helyszínre kihelyezett órákon (vállalati
látogatások) illetve a vendégelőadó
által tartott órákon részt veszek.
32. Intézeti facebook oldalhoz
csatlakozom.
33. Tanáromat tisztelem és szeretem, hisz
miattam van itt.

24. A vizsgákon bízom a hallgatóim
becsületességében, de a nem alvó
ördögöt figyelem.
25. TDK-n, versenyeken, plusz
tevékenységekben részt vevő
Hallgatóimat támogatom.
26. Közösségépítésben részt veszek
(szakest felszólalás, kirándulás)
27. Tudásom birtokában és minden segítő
szándékkal látom el a konzulens
feladatomat, irányítom a hallgató
munkáját.
28. Vállalom, hogy a végső verziót
tanácsaimmal segítem.
29. Hétvégén nem dolgozom.
30. Értékeljük a jelenléti íveket.
31. Vállalom, hogy a rendhagyó óra előtt 1
héttel neptunon értesítem Hallgatómat.

32. Az intézeti facebook oldalon fontos
információkat osztok meg.
33. Hallgatóimat tisztelem és szeretem,
hisz miattuk vagyok itt.

A fenti vállalások megszegése esetén a sértett félnek jogában van felszólalni, véleményét a
marketing-turizmus hallgatói-oktatói közössége vagy a szélesebb nyilvánosság elé terjeszteni,
melynek formái szóbeli észrevétel, papíros (véleményláda) vagy elektronikus (mim@unimiskolc.hu) levél az érintett illetve főnöke, hallgatói képviselője felé.
A HappyRend megszegése esetén elfogadom a HappyRend Tanácsa által kirótt büntetéseket,
melyek a sörpárbajtól a tanulmányi, fegyelmi vagy a közösség neheztelésének
következményekig terjedhetnek.
A fentieket értő olvasás után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt elfogadjuk, s ezen
szándékunkat aláírásunkkal megerősítjük.
Miskolc, 2016. szeptember 5-től kezdődően …..

