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Ради очувања достојанства позива и развијања моралних вредности академске
заједнице, наставници и сарадници Правног факултета Универзитета Унион, свесни
значаја образовања и властите одговорности у образовном процесу, усвојили су, на LXV
седници Наставно - научног већа одржаној 10.11.2010. године свој

ЕТИЧКИ КОДЕКС
Канон 1.
Буди слободан
Тражи и брани истину, онакву какву је видиш, на основу сопственог знања и става,
развијајући и подстичући академске слободе, слободу духа и стварања, као и критичку
мисао засновану на праву, правди и интелектуалном поштењу.
Канон 2.
Буди посвећен
Ради за позив, живи од рада и немој да приватним животом компромитујеш
професију.
Канон 3.
Буди професионалан
Задовољи највише стандарде у настави, подстичи слободан и озбиљан прилаз
учењу, обезбеди објективан, поуздан и уједначен систем праћења рада и оцењивања
студената.
Канон 4.
Буди праведан
Признај сваком оно што му припада у једнаком поступању са једнаким стварима, у
неједнаком поступању са неједнаким стварима сразмерно њиховој неједнакости и у
поступању према другоме као према себи.
Канон 5.
Буди неподмитљив
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Не пристај на користи које ти нуде, тражећи да изневериш професију.
Канон 6.
Поштуј студенте
Успостави са студентима однос међусобног уважавања и поверења, штити слободе
мишљења и права студената, не злоупотребљавај положај и поверење студената, понашај
се долично и једнако према свима.
Канон 7.
Поштуј колеге
Негуј колегијалне односе засноване на међусобном уважавању, пошовању и
разумевању, поштуј и брани стваралачку слободу сарадника, али све у културном
дијалогу, и супростављај њиховим ставовима ако имаш аргументе.
Канон 8.
Поштуј Факултет
Чувај углед Факултета, радећи по свом најбољем знању, савесно, марљиво,
посвећено и културно, и не злоупотребљавај академски ауторитет ради личних,
породичних, групних или политичких интереса.
Канон 9.
Поштуј себе
Уздржавај се од сваког поступка који је недоличан или оставља такав утисак, као и
од поступка који изазива подозрење, подстиче сумњу, слаби поуздање или на други начин
нарушава академски ауторитет.
Канон 10.
Поштуј кодекс
Придржавај се Кодекса, јер се примером „држи час“.
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