Міністерство фінансів України
Дніпропетровська державна фінансова академія

КОДЕКС ЧЕСТІ
1. Загальні положення
1. Кодекс честі, далі - Кодекс - документ, що встановлює норми поведінки,
обов'язкові для всіх представників академії, в цілях:
 створення у навчальному закладі сприятливого морально-психологічного
клімату;
 вироблення у членів колективу академії патріотичних почуттів, збереження
та продовження традицій навчального закладу, активної громадянської
позиції;
 формування вмінь та навичок співробітництва, вміння жити та працювати у
колективі, розвивати навички лідера, керівника;
 становлення різносторонньо розвиненої, освіченої та висококультурної
особистості, розкриття творчих, організаційних, інших здібностей та
талантів, забезпечення постійного особистісного зростання;
 формування стійкого позитивного відношення до здорового способу життя.
2. Кодекс честі ґрунтується на загальноприйнятих етичних нормах і чинному
законодавстві.
3. Дотримання Кодексу - гарантія бездоганної репутації навчального закладу,
зміцнення його позитивного іміджу.
4. У випадку недотримання Кодексу до працівників та студентів застосовуються
міри дисциплінарного стягнення.
5. Кодекс поширюється й на поводження поза академією.

2. Обов’язки представника академії
Представник академії зобов’язаний:
1. Дотримуватися чинного законодавства України, моральних та етичних норм
поведінки, Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядчі
документи і не дозволяти іншим їх порушувати.
2. Добросовісно виконувати плани, систематично та глибоко оволодівати знаннями,
практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний
культурний рівень, не припускатися порушень дисципліни.
3. З повагою ставитися до студентів, викладачів, персоналу академії, не
припускатися грубості, обману, замаху на честь і достоїнство будь-якої людини,
нанесення морального або матеріального збитку, скоєння протиправних дій.
4. Мати охайний зовнішній вигляд, що личить діловій людині, студенту, викладачу,
управлінцю, бути прикладом для наслідування.
5. Брати активну участь у суспільно-корисній діяльності академії та поза її межами,
вести здоровий спосіб життя.
6. Утримуватися від пропагандистської діяльності на території академії на користь
будь-якого політичного руху або політичної партії, участі у несанкціонованих
мітингах чи акціях.
7. Не допускати розповсюдження інформації антигромадського змісту, що
направлена на дестабілізацію порядку у навчальному закладі та поза його межами.

Підтримувати установки толерантної свідомості й протидії екстремізму та
сепаратизму, протидіяти поширенню ксенофобських та расистських проявів серед
молоді.
8. Дбайливо ставитися до власності академії, слідкувати за її збереженням та нести
відповідальність за її ушкодження, дотримуватися чистоти та порядку у
навчальних аудиторіях, гуртожитку, місцях загального користування, а також на
території навчального закладу.

3. Декларація прав представника академії
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Представник академії має право:
Користуватися навчальною, науковою, спортивною, побутовою базою академії.
Займатися науково-дослідною діяльністю, оприлюднювати її результати на
наукових конференціях, семінарах, у наукових періодичних виданнях.
Одержувати направлення на навчання, стажування до інших вищих навчальних
закладів, в тому числі і за кордоном.
На соціальний захист та відпустки відповідно до чинного законодавства.
Одержувати матеріальну допомогу у скрутних ситуаціях.
Кожний студент має право:
 обирати спеціалізацію та окремі навчальні предмети для вивчення;
 навчатися за індивідуальним графіком;
 отримувати стипендію у встановленому законодавством порядку.

4. Ганебним та недостойним поведінки представника академії є:
1. Участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з нечесністю або введенням в оману
адміністрації, викладачів, співпрацівників, студентів академії.
2. Неповажна поведінка по відношенню до викладача, співпрацівника, студента,
керівника.
3. Нечесність та омана під час контрольних заходів, що проводяться в академії.
4. Привласнення та використання як своїх ідей, думок, винаходів, що належать
іншим, результатів чужої праці.
5. Представлення недостовірної, неправдивої інформації, підроблених результатів і
даних при виконанні своїх робіт.
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