ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника
Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

Я як член академічної спільноти Університету, підписуючи цей документ,

ЗАЯВЛЯЮ, що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, дотримуючись місії, візії, цінностей, корпоративної культури Університету, найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки, керуючись законодавством України, етичними вимогами до професійної та наукової діяльності.

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:
з повагою та толерантністю ставитися до всіх членів академічної спільноти Університету;
	не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність моєї роботи і завдає шкоди колегам та репутації Університету;
	запобігати та протидіяти проявам порушення академічної доброчесності представниками університетської громади;
	не надавати неправомірну допомогу у професійній та науковій діяльності;
	використовувати лише достовірні джерела інформації, не вдаватися до фальсифікації чи фабрикування даних;
	не плагіювати (у т.ч. не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти тощо без посилання на джерела);
	не користуватися неправомірною вигодою, не вимагати і не брати хабарів.

УСВІДОМЛЮЮ,
що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму відповідальність перед академічною спільнотою Університету згідно із загальнолюдськими нормами моралі та законодавства України.
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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
студента/слухача, аспіранта/докторанта
Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"


Я,_________________________________________________________,
ПІБ (повністю)
як член академічної спільноти Університету, підписуючи цей документ,

ЗАЯВЛЯЮ, що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, дотримуючись місії, візії, цінностей, корпоративної культури Університету, найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки, керуючись загальнолюдськими нормами людяності й моралі, нормами законодавства України, етичними вимогами до професійної, освітньої та наукової діяльності.

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:
з повагою та толерантністю ставитися до всіх членів академічної спільноти Університету;
	не брати участь у діяльності, яка пов'язана з нечесністю (не підробляти та не використовувати підроблених документів, що стосуються навчання; не списувати та не використовувати шпаргалки чи інші підказки під час форм контролю);
	не плагіювати (не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти тощо без посилання на джерела);
	не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність мого навчання;
	не пропонувати та не надавати членам академічної спільноти Університету неправомірну вигоду.

УСВІДОМЛЮЮ, що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму відповідальність перед академічною спільнотою Університету згідно із загальнолюдськими нормами моралі та законодавства України.
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