התחייבות לפעול לפי הקוד האתי של הפקולטה לניהול
U

מטרתו של הקוד האתי של הפקולטה היא לקדם סטנדרטים אתיים של יושר ויושרה כתכונות חיוניות למקצוע הניהול.
קהילת הפקולטה לניהול  -סטודנטים ,מרצים וחברי סגל מינהלי  -מאמצת את הקוד האתי ובקבלתו מאפשרת את פיתוחו
ויישום עקרונותיו לכל סטודנט .כל קהילת הפקולטה מחויבת לקיים ולאכוף קוד זה ,לדווח על הפרתו ולשתף פעולה
בחקירה ובשיפוט אם יופר.
ברור שאיננו צופים שהקוד האתי יופר ,אולם על פי מדיניות הפקולטה ולמען הסר כל ספק ,אנו מביאים אותו לידיעת כל
סטודנט בתחילת הלימודים בפקולטה כדי שיוכל ליטול אחריות אישית ומחויבות לקיומו .הפרת הקוד ע"י סטודנט תגרום
להגשת תלונה לוועדת המשמעת של האוניברסיטה.
U

מהי הפרת הקוד האתי

כל המטלות האקדמיות בפקולטה מוערכות בהתאם לקוד האתי .ההנחה היא שכל עבודה או מטלה המוגשת ע"י סטודנט
ואינה כוללת הפנייה לעבודה אחרת ,היא עבודה מקורית של הסטודנט או ,במקרים של הגשת פרויקט משותף ,של כלל
חברי קבוצתו .הפרת הקוד האתי כוללת ,בין השאר:
גניבה ספרותית  -הגשת חומר אשר כולו או חלקו לא נכתב ע"י הסטודנט )או של חברי הקבוצה ,במקרים של פרויקט
משותף( ,או שהסטודנט לא ציין בפירוש בעבודתו את מקורות המידע.
מרמה והעתקה  -שימוש ללא היתר בהערות ,בעזרי לימוד ,במידע מאדם אחר ובעיקר מסטודנט שלומד כיום או למד
בעבר בפקולטה ,או שימוש במסמך של אדם אחר בעת בחינה בכיתה ,בחינת בית או כתיבת עבודה המשמשת למתן ציון
בקורס; שינוי עבודה שהתקבל בגינה ציון והגשתה מחדש; היתר לאדם אחר לכתוב את עבודתך והגשת עבודה זו בשמך;
הגשת עבודות זהות או דומות לשם קבלת ציון ביותר מקורס אחד ,ללא קבלת היתר ממורי הקורס.
זיוף – הצגת נתונים בעבודה שלא נאספו בהתאם להנחיות המגדירות שיטות מתאימות של איסוף או הפקת נתונים,
ואשר אינה כוללת דיווח מדויק על האופן בו נאספו נתונים אלה.
עזרה וסיוע במרמה – מתן חומר או מידע לאדם אחר ,כאשר ידוע כי בחומר או במידע ייעשה שימוש שלא כדין.
סילוף רישומים ומסמכים רשמיים – ביצוע שינוי במסמכים אקדמיים; זיוף חתימה של מורשה חתימה; סילוף מידע
במסמך אקדמי רשמי כמו דו"ח ציונים ,אישורי פטור וזיכוי מקורסים ,או כל תעודה או מסמך אקדמי אחר.
עבירת משמעת במהלך בחינה – הפרעה למהלך תקין של בחינה לרבות דיבור והפרעה במהלך בחינה ,אי ציות
להוראות המשגיחים ,הפרת הוראות הנוגעות לבחינה ,התחצפות ,התנהגות שאינה הולמת מעמד של תלמיד וכיוצא בזה.
סטודנט שיואשם בהפרת הקוד האתי יהיה כפוף לעונשים החל מציון "נכשל" בקורס ועד להשעיה או הרחקה מהלימודים,
בהתאם להחלטת ועדת המשמעת האוניברסיטאית .כמו כן ,הפרת הקוד האתי תדווח למועצת רואי חשבון.
קראתי את האמור לעיל והנני מתחייב לקיים את הקוד האתי של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב ולפעול
בהתאם.

