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UNEC təhsilalanları universitetdə qeydiyyatdan keçdiyi andan etibarən aşağıda qeyd 

edilən etik dəyər və prinsipləri real və virtual müstəvidəki bütün fəaliyyətlərində rəhbər 

tutacaqlarına şərəf sözü verirlər: 

 

1. Başqalarının fikir və düşüncələrini ifadə azadlıqlarına hörmət göstərmək; 

 

2. Ayrı-seçkilik etmədən fərqliliklərə hörmət etmək, baqşalarına qarşı şərəf və ləyaqəti 

alçaldıcı davranışlara yol verməmək; Universitetin professor-müəllim və inzibati heyətinə 

və digər təhsilalanlara qarşı hörmətlə davranmaq; 

 

3. Söz və ya  hərəkətlərlə başqalarına qarşı zorakılığa və təhqirə yol verməmək;  

 

4. Başqasının akademik və şəxsi məlumatlarını həmin şəxsin icazəsi olmadan əldə etməmək 

və yaymamaq; 

 

5. Ətraf mühitə və canlı aləmə zərər vermədən, yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi ərazini təmiz 

saxlayaraq, səs və görüntü kirliliyi yaratmadan və məhdud resurslardan səmərəli istifadə 

edərək kampüsdə keyfiyyətli həyatın davamlılığını təmin etməyə çalışmaq; 

 

6. Dərslərə davam etmək və keçirilən imtahanlarda iştirak etmək. Ev tapşırığı, sərbəst iş, 

hesabat hazırlama və.s. öhdəlikləri vaxtında yerinə yetirmək; 

 

7. Qiymətlərini və akademik vəziyyətini daim diqqətdə saxlamaq; 

 

8. Akademik təqvimi və qaydaları bilmək, diqqətdə saxlamaq və onlara əməl etmək; 

 

9. Aşağıdakı elmi plagiat və digər akademik dürüstlük prinsiplərinə əməl etmək: 



- Bütün akademik fəaliyyətlərdə qiymətləndirmələrin yalnız öz intellektual əməyinin 

nəticələri əsasında aparılacağını, başqasının fikir, təklif və düşüncələrini mənbə 

göstərmədən, qismən və ya bütövlükdə köçürmənin və / və ya tərcümə etmənin 

yolverilməzliyini dərk etmək; 

- Nəşr edilmiş və ya əlyazma formasında olan hər hansı bir mənbədən (məsələn, məqalə, 

kitab, hesabat, baqşa bit təhsilalanın tədqiqatı, internet mətni və.s.) istifadə edərkən 

müvafiq qaydada istinadlar vermək; 

- Başqası tərəfindən edilmiş və / və ya başqasına etdirilmiş tədqiqatı öz tədqiqatı kimi 

təqdim etməmək; 

- İmtahanlarda köçürməmək və başqalarına bu işdə kömək etməmək;  

- Elektron sənədlər də daxil olmaqla, heç bir sənəddə özünün və başqalarının lehinə / və 

ya əleyhinə təhriflərə yol verməmək;  

 

10. Haqsız rəqabətə gətirib çıxaran davranışlara yol verməmək və dəstək göstərməmək; 

 

11. Təhsil aldıqları müddət ərzində öyrəndikləri bütün bilikləri və qazandıqları bütün 

bacarıqları yalnız insanlığın faydası üçün istifadə etmək; 

 

12. Təyin edilən görüşlərə vaxtında gəlmək; 

 

13. Tədbirlərdə iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat vermək; 

 

14. Üzvü olduğu seçkili strukturların seçki proseslərində aktiv iştirak etmək; 

 

15. Özü ilə bağlı məlumatların yeni və dürüst olmasına görə məsuliyyət daşımaq və bu 

istiqamətdə zəruri addımları atmaq.  

  

 

 


