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ЕТИЧЕН КОДЕКС
на
работещите в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

ОСНОВНА ЦЕЛ
Целта на настоящия Етичен кодекс е да съдейства за осъществяването на образователната мисия и цели на Пловдивския университет и стимулира развитието и утвърждаването на етични норми в отношенията между
преподавателите, сътрудниците и студентите, от една страна, и работещите, обучаваните и обществото, от друга страна.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Чл. 1. Почтеността, отговорността, коректността, откритостта, критичността и солидарността са принципи, върху които се организира дейността на университетската общност.
Чл. 2. Всеки, който работи в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, строго спазва законодателството на Република България и
вътрешнонормативните правила на Университета.
Чл. 3. Работещите изпълняват своите длъжностни характеристики,
като се ръководят от изискването да повишават качеството на своята работа и добросъвестно и компетентно да допринасят за постигането на общите
цели на Университета.
Чл. 4. Неизменно етично правило за представляващите университетската общност е да зачитат достойнството на личността.

Чл. 5. Индивидуалните действия, свързани с осъществяваната дейност, са подчинени на корпоративните правила и норми, утвърдени от съответните академични органи.
ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 6. Професионалното и личното поведение на работещите в Университета предполагат безпристрастно и безконфликтно изпълнение на задълженията.
Чл. 7. Представителите на университетската общност се съобразяват
с утвърдената институционална йерархия и изпълняват прецизно решенията и заповедите на съответните органи и ръководители.
Чл. 8. Възникналите в процеса на работата проблеми се обсъждат в
съответните основни звена, които предлагат адекватни решения.
Чл. 9. Професионалното и личното поведение са несъвместими с корупционни прояви от всякакъв формат.
Чл. 10. Работещите в Университета са длъжни да се отнасят отговорно към повереното им имущество.
Чл. 11. Цялостното поведение в и извън Университета трябва да съдейства за утвърждаване на образа на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски” като модерно, конкурентноспособно и с високо качество на
предлагания продукт висше училище.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА
Чл. 12. Ръководителите на основните звена запознават новопостъпващите на работа в Университета с настоящия Етичен кодекс.
Чл. 13. Отклонението от нормите на настоящия Етичен кодекс води
до дисциплинарни санкции, предвидени в законодателството на Република
България.

