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Въведение
Педагогическият факултет е академична структура в рамките на
държавната институция за висше образование – Пловдивски университет
”Паисий Хилендарски”. Приоритет в дейността на Факултета е
въвеждането на професионални стандарти и практики, утвърдени на
европейско и световно равнище. Осъществявайки конкретни решения в
тази насока се предполага, че Педагогическия факултет ще отговори на
очакванията на академичното пространство и на социума за изграждане на
положителна обществена визия.
Акцент в посочената желана тенденция е изграждането на отношения на
взаимно разбирателство, уважение и толерантност между представителите
на академичния състав и служителите на Факултета със студентите и с
обществото.
Тъй като във всяка професия съществуват както общи, така и
специфични морални изисквания, а степента на спазването им определя
равнището на професионализма в конкретната професионална общност,
традиция е създаването на Етичен кодекс на практикуващите я. Той
представлява изявление на етични принципи и насоки, които се смята, че
трябва се споделят от мнозинството представители на институцията.
Целта на Кодекса е да защитава морални ценности, общи за всички
работещи във Факултета и да осигури ясна процедурна система за
справяне с проблеми от общ етичен характер, както и с академични и
други служебни нарушения, които застрашават развитието на
университета, факултета и/или на отделни негови членове.
Етичният кодекс на преподавателите и служителите в Педагогически
факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” е съставен въз основа на Етичния
кодекс на ПУ “Паисий Хилендарски” и на Правилниците за устройството и
дейността на Университета и на Педагогическия факултет.

Раздел I Общи положения и разпоредби
Член 1.
Определения
За целите на Етичния кодекс на Педагогически факултет:
А. "Кодекс" означава Етичен кодекс на Педагогически факултет на ПУ
"Паисий Хилендарски";

Б. "Работещи във Факултета" включва всички преподаватели, служители и
поканените като гост - лектори на Факултета и всички други лица по
договор с Педагогически факултет.
Б. "Жалбоподател" означава лицето, което подава официално оплакване
срещу друг член на общността за предполагаемо нарушение на разпоредба
на този кодекс;
Г. "Ответник" означава лицето, срещу което е направено твърдение, че е
нарушило разпоредба на този кодекс.
Член 2.
Обхват на Кодекса
Кодексът гарантира равни права и справедливо отношение към всеки,
работещ във Факултета, особено по отношение на етично поведение и
дисциплина. Кодексът има за цел да се създаде среда, в рамките на която
всички хора са свободни, могат да упражняват свободата си и не
нарушават това право на другите.
Етичните правила на Кодекса са приложими спрямо работещите във
Факултета и се отнасят до:
a)
b)
c)
d)
e)

взаимоотношения между самите преподаватели;
взаимоотношения между преподаватели и служители;
взаимоотношения между преподаватели и студенти;
взаимоотношения между служители и студенти;
взаимоотношения между работещи във Факултета и представители
на гражданското общество и отделни граждани.

Член 3.
Цели на Кодекса
Етичният кодекс има за цел:
1. Да определи етичните стандарти за професионалната дейност на
преподавателите и служителите.
2. Да поддържа академично поведение и култура от работещите във
Факултета, основани на хуманност, спазване на общочовешки и
професионални ценности и зачитане правата на човека.
3. Да осигури професионално и безконфликтно изпълнение на
задълженията на работещите във Факултета.
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4. Да утвърди принципи за лоялност, конфиденциалност на
информацията и отсъствие на корупционно поведение от всякакъв
формат на преподавателите и служителите.
5. Да осигури спазването на описаните в Кодекса морални
отговорности чрез създаване на специализиран орган – Комисия по
етика към Педагогически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски".
Член 4.
Общи разпоредби
1. Етичният кодекс се основава на действащото законодателство в
Република България и съдейства за провеждането на държавната
политика в сферата на образованието, съобразно спецификата на
Педагогически факултет.
2. Етичният кодекс се придържа към факта, че дейността на
Педагогически факултет е част от цялостната дейност на ПУ
"Паисий Хилендарски".
3. Етичният кодекс е съобразен с изискването, че преподавателите и
служителите изпълняват служебните си задължения в съответствие с
длъжностните си характеристики.
4. Етичният кодекс съдейства за повишаване на общественото доверие
в професионализма и морала на работещите в Педагогически
факултет, както и за издигане на престижа на институцията - ПУ
"Паисий Хилендарски".
5. Етичният кодекс подлежи на развитие и усъвършенстване. Всички
предложения за тълкуване и промени в него се изпращат в писмена
форма до Комисията по етика във Факултета.
6. Промени в този кодекс може да прави само Общото събрание на
Факултета.

Раздел II. Морални отговорности на преподавателите и служителите
на Педагогически факултет
Чл. 5. Всеки преподавател и служител на Педагогическия факултет
изпълнява указаните в Етичен кодекс на ПУ "Паисий Хилендарски"
основни принципи и норми за професионално и лично поведение и спазва
общочовешките ценности, морални принципи и изисквания, указани в
Правилника за дейността и устройството на Пловдивски университет и
Правилника за дейността и устройството на Педагогически факултет.
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Чл. 6. Всеки преподавател и служител на Педагогическия факултет
трябва да комуникира добронамерено, ефективно и без предубеденост и
прояви на дискриминация със студентите и останалите работещи във
Факултета, опазвайки тяхното физическо и психическо здраве и в полза на
законните им интереси.
Чл. 7. Всеки преподавател и служител на Педагогическия факултет да
спазва професионалните си задължения и отговорности, взаимните
формални и неформални споразумения и договорености, да проявява
лоялност към колегите, студентите, към Педагогическия факултет и
Университета като цяло.
Чл. 8. Всеки преподавател и служител на Педагогическия факултет да
се въздържа от разкриване на поверителна информация за работещи във
Факултета и за студенти, освен в официално признатия ред – при риск или
случай на спешност за друго лице, както и при изискване на
законодателството на Република България.
Чл. 9. Всеки преподавател и служител на Педагогическия факултет, без
оглед на административна позиция и научно звание, да се стреми към
поддържане на добри колегиални отношения с останалите работещи във
Факултета, в смисъла на търпимост и толерантност към чуждо мнение и
поведение, без това да включва незаконни и неетични прояви от страна на
опонента.
Чл. 10. Всеки преподавател и служител на Педагогическия факултет да
оказва, където е целесъобразно, подходяща помощ на настоящи и бивши
студенти, съдействаща за тяхното академично и професионално развитие.
Чл. 11. Всеки преподавател на Педагогическия факултет да упражнява
правото си на академична свобода като преподава или участва в
научноизследователска дейност само в области, за които има
необходимата компетентност и опит.
Чл. 12. Всеки преподавател на Педагогическия факултет да се стреми
към изграждане на положителен образ на академичния преподавател, да не
участва в дейности, отнасящи се към сферата на нелоялната конкуренция и
да се придържа към академична коректност като не плагиатства и цитира
коректно от литературни източници.
Чл. 13. Всеки преподавател на Педагогическия факултет да разработи
справедливи и ефективни процедури за оценяване и администриране на
студентите и да им предоставя своевременна и конструктивна обратна
връзка.
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Чл. 14. Всеки преподавател на Педагогическия факултет да проявява
лоялност към Факултета и Университета при публични, медийни изяви и в
рекламна дейност.
Чл. 15. Всеки преподавател и служител на Педагогическия факултет да
се въздържа от постъпки, които могат да нанесат морални и/или
материални щети на Факултета и Университета.
Чл. 16. За преподаватели и служители, за които е установено, че са се
отклонили от моралните норми или законите на Република България, да се
предприемат процедури по Кодекса на труда, Закона за висше образование
или съответстващи на нарушението законови уредби.

Раздел III Дейност на Комисията по етика
Чл. 17. За спазването на Етичния кодекс и разрешаването на
възникнали казуси във връзка с приложението му към Педагогически
факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" се създава Комисия по етика
(чл. ...от)
Чл. 18. В състава на комисията по етика се включват преподаватели,
чийто избор е осъществен на ФС. Комисията се ръководи от председател,
избран измежду нейните членове. Мандатът на комисията съответства на
мандата на органите на управление на Факултета.
Чл. 19. Всеки работещ в Педагогически факултет, който подозира, че е
настъпило нарушение на разпоредба на Етичния кодекс, може да подаде
жалба до Комисията по етика на Факултета. Жалбата трябва да е в писмена
форма и да включва следната информация:
a) описание на поведението, включително дата и място;
b) име на предполагаемия ответник;
c) описание на потенциалните доказателства, включително имена на
свидетели.
Чл. 20. Комисията по етика действа обективно, без прояви на
дискриминация или пристрастие или вероятност за такива, давайки равни
възможности на всички жалбоподатели да получат отговор по същество.
Чл. 21. Комисията по етика действа ефективно, с предприемане на
всички необходими мерки за осигуряване на бързо и справедливо решение
на постъпила жалба, в следния ред:
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(1) Комисията се свиква от нейния председател на основата на постъ-

пила жалба от страна на заинтересован служител на Факултета
или студент най-късно 7 дни след постъпване на жалбата.
(2) Заседанието на Комисията по етика трябва да бъде затворено за
всички лица, които не са пряко ангажирани във вземането на
решение по даден казус. На заседанията се води протокол.
(3) По преценка на комисията разрешаването на конфликта може да
бъде внесено за разглеждане във ФС.
(4) Събирането на необходимата информация трябва да е не по-късно от
15 дни след първото заседание на Комисията по съответната жалба.
(5) Решението на Комисията да бъде в рамките на 1 месец след
постъпване на жалбата.
(6) Решенията на комисията имат препоръчителен характер, вземат се с
обикновено мнозинство и не могат да нарушават академичните права и свободи на преподавателите, служителите и студентите на
Факултета.
Чл. 22. Ръководителите на катедри запознават новопостъпващите на
работа във Факултета с Етичния кодекс.
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