Akademske vrednote

Namen univerze je ustvarjanje, poglabljanje in razširjanje znanja. Za uspešno
opravljanje te naloge univerza spodbuja svobodno nastajanje in kroženje novih idej,
kar je mogoče le v okolju, v katerem vlada medsebojno spoštovanje in zaupanje. Med
akademskimi vrednotami, ki vključujejo iskrenost, delavnost, odgovornost in
korekten odnos do drugih, zato posebno mesto zaseda poštenost.
V akademskem okolju ne poudarjamo samo rezultatov, temveč tudi način, kako jih
dosežemo. Osnovno vodilo znanosti je iskanje resnice, na poti do nje pa moramo slediti
etičnim načelom, tako pri delu kot tudi pri poročanju o rezultatih. Napredek znanosti
je kolektivni dosežek, zato imajo zasluge za avtorstvo vsi sodelujoči. Kadar
uporabljamo tuje rezultate, vedno navedemo njihove avtorje in citiramo vse
uporabljene vire. Tem idealom smo zavezani vsi člani akademske skupnosti,
profesorji, asistenti, raziskovalci in študenti.
Dolžnost študentov, ki vstopajo v akademsko skupnost, je, da že na začetku študija
spoznajo in sprejmejo pravila akademskega vedenja, ostali člani skupnosti pa jim
pomagamo z nasveti, osebnim zgledom in s skrbjo za spoštovanje pravil. Pri študentih
spodbujamo sprotno delo, redno izpolnjevanje obveznosti ter medsebojno pomoč in
sodelovanje pri delu in študiju. Predvsem pa spodbujamo njihovo radovednost,
kritično mišljenje ter rast znanja in razumevanja.
Vse oblike goljufanja so v nasprotju z akademsko poštenostjo. Še posebej neprimerna
ravnanja so prepisovanje z ali brez vednosti avtorja, uporaba nedovoljenih tehničnih
pripomočkov, nedovoljena pomoč pri delu, ki šteje za oceno, ter plagiatorstvo, torej uporaba
tujega avtorskega dela brez navedbe vira. Takšne kršitve bodo in morajo biti kaznovane.
Sankcije vključujejo negativno oceno, nepriznavanje študijskih dosežkov, javni
opomin ter začasno ali trajno prepoved študija. S tem želimo jasno povedati, da takega
ravnanja v naši skupnosti ne dopuščamo.
Vsak član akademske skupnosti je zavezan vrednotam delavnosti, vztrajnosti,
radovednosti, iskrenosti, odgovornosti, spoštovanju in splošnim humanističnim
načelom, ki omogočajo ustvarjalno okolje in izziv posamezniku, da v dobro družbe in
samega sebe naredi največ, kar je v njegovi moči.

