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Na podlagi 30. člena Akta o ustanovitvi zasebnega visokošolskega zavoda Nova univerza 

(čistopis z dne 14. 11. 2017) je Upravni odbor Nove univerze dne 09.07.2018 sprejel  

 

 

ETIČNI KODEKS NOVE UNIVERZE 

  

PREAMBULA 

 

Ta kodeks opredeljuje minimalne etične standarde članov univerzitetne skupnosti Nove 

univerze (v nadaljevanju: univerze), ki naj pri udejanjanju svojega poslanstva na področjih 

poučevanja, raziskovanja, učenja in delovanja v ožji in širši skupnosti, prispevajo k  napredku 

in blaginji celotne družbe. Namen kodeksa je graditi in ohranjati visoke poklicne in etične 

standarde članov univerzitetne skupnosti ter s tem krepiti pripadnost univerzi, preglednost in 

družbeno odgovornost njenega delovanja, svobodo raziskovanja, poučevanja in učenja ter 

družbeni  in akademski ugled univerze. 

 

Univerzitetno skupnost sestavljajo vsi študentje, visokošolski učitelji, znanstveni delavci, 

visokošolski in raziskovalni sodelavci in ostali zaposleni na univerzi ter njenih članicah, ki so 

pri svojem delovanju zavezani predvsem naslednjim etičnim vrednotam: 

 

Odgovornost: 

Člani univerzitetne skupnosti si prizadevajo za odgovoren odnos do dela, ki se kaže predvsem 

v rednem, polnem in kakovostnem izpolnjevanju delovnih obveznosti, v samoiniciativnosti ter 

pripravljenosti pomagati drugim. Pri visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih ter 

visokošolskih in raziskovalnih sodelavcih se odgovoren odnos do dela kaže tudi v zavezanosti 

raziskovalnemu delu ter sprotnemu spremljanju in nadgrajevanju znanstvenih dosežkov na 

svojem področju tudi takrat, ko to nima neposrednih učinkov na poklicno napredovanje ali 

dohodek. 

 

Poštenost in nepristranost: 

Pri svojem delu in delovanju si člani univerzitetne skupnosti prizadevajo za poštenost ter 

objektivno presojanje in vrednotenje. Člani univerzitetne skupnosti stremijo k intelektualni 

neodvisnosti, ki ohranja kritičen odnos do pojavov v socialnem okolju in na področju 

znanstvenega ali strokovnega delovanja.  

 

Odličnost: 

Člani univerzitetne skupnosti si pri svojem delovanju v okviru univerze in zunaj nje prizadevajo 

za doseganje visokih in mednarodno primerljivih standardov kakovosti. 
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Zakonito delovanje: 

Člani univerzitetne skupnosti pri svojem delovanju v okviru univerze in zunaj nje spoštujejo 

pravni red Republike Slovenije ter veljavne notranje predpise univerze in odločitve njenih 

vodstvenih organov. 

  

Lojalnost: 

Člani univerzitetne skupnosti bodo pri svojem delovanju skrbeli za ohranjanje in povečevanje 

ugleda univerze, v organih univerze bodo tvorno sodelovali ter prispevali k uresničevanju 

njenega poslanstva in ciljev. Člani univerzitetne skupnosti bodo v svojem delovanju do 

univerze in drugih članov univerzitetne skupnosti pošteni in odkriti. 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Etični kodeks Nove univerze zavezuje vse člane univerzitetne skupnosti, vključujoč vodstva 

univerze in članic, ter vse, ki z univerzo sodelujejo. 

 

2. člen 

 

Osnovno vodilo pri delu članov univerzitetne skupnosti, s katerim uresničujejo svojo 

pripadnost univerzi, je prizadevanje za udejanjanje in ohranjanje njenih temeljnih vrednot. 

 

3. člen 

 

Temeljne vrednote univerze so: 

- spoštovanje najvišjih etičnih načel, 

- akademska svoboda visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in 

raziskovalni sodelavcev in študentov, 

- akademska odličnost, 

- avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti.  

  

Člani univerzitetne skupnosti si pri uresničevanju teh vrednot prizadevajo za poštenost, 

nepristranskost, odgovornost in lojalnost. Pri svojem delovanju pa vedno postopajo zakonito, 

skladno s pravnim redom Republike Slovenije ter veljavnimi notranjimi predpisi in drugimi akti 

univerze. 
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II. PEDAGOŠKO DELO 

 

4. člen 

 

Akademska svoboda je pravica in temeljna odgovornost  vseh članov univerzitetne skupnosti. 

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski in raziskovalni sodelavci uresničujejo 

akademsko svobodo s svojim pedagoškim, raziskovalnim in ustvarjalnim delom, ki ga 

podrejajo splošno sprejetim etičnim vrednotam in vrednotam univerze. Posredovanje znanja 

izhaja iz znanstvenih spoznanj in temeljnega izkustva. 

 

5. člen 

 

Akademska svoboda študentov pomeni akademsko avtonomnost, ki študente zavezuje k 

odgovornemu in samoiniciativnemu izpolnjevanju postavljenih študijskih ciljev ter 

odgovornemu delovanju v skladu z etičnim kodeksom ter splošno sprejetimi vrednotami. 

 

6. člen 

 

Člani univerzitetne skupnosti tvorijo nedeljivo skupnost, v kateri visokošolski učitelji, 

znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci s svojo dostopnostjo in 

predanostjo pedagoškemu delu omogočajo nemoteno izobraževanje študentom, študentje 

pa s svojim vestnim in odgovornim delom prispevajo h kakovostnemu izvajanju in nenehnemu 

izpopolnjevanju pedagoškega procesa. 

 

7. člen 

 

Cilj pedagoškega dela je posredovanje znanja ter spodbujanje k ustvarjalnemu, kritičnemu in 

odgovornemu razmišljanju. 

 

 

III. ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO DELO 

 

8. člen 

 

Znanstveno in raziskovalno delo temelji na svobodi znanstvenega ustvarjanja, akademski 

svobodi, osebni pokončnosti in znanstveni poštenosti. 

 

9. člen 

 

Znanstvena poštenost je dosledno spoštovanje avtorstva in korektno priznavanje in navajanje 

tujih znanstvenih dosežkov, kot tudi dosledna uporaba korektnih znanstvenih metod, pošteno 
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in strokovno neoporečno interpretiranje rezultatov znanstvenega dela ter objektivno 

preverjanje znanstvenih hipotez. 

 

10. člen 

 

Raziskovalci na univerzi pri svojem delu poleg veljavnih predpisov upoštevajo tudi vsa 

mednarodno uveljavljena etična pravila in standarde, ki veljajo za posamezno področje 

raziskovanja.  

 

 

IV. DELO ZUNAJ UNIVERZE 

 

11. člen 

 

Člani univerzitetne skupnosti udejanjajo vrednote univerze in etična pravila ravnanja, ki so 

zapisana v tem kodeksu, tudi pri svojem nastopanju in ravnanju zunaj univerze in 

univerzitetnega okolja. 

 

Kot zasebniki se lahko svobodno vključujejo v dejavnosti političnih strank, poklicnih in 

interesnih združenj, verskih skupnosti in drugih oblik civilne družbe ter v lastnem imenu javno 

izražajo svoja mnenja. Pri nastopanju upoštevajo morebitno nasprotje interesov, tako da 

njihova dejavnost ne ogroža dela na univerzi. 

 

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki kot 

strokovnjaki in v skladu z akademskimi standardi analizirajo politično dogajanje v družbi, lahko 

svoja dognanja predstavljajo javno in v okviru pedagoškega procesa. 

 

12. člen 

 

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci ne morejo 

opravljati dela zunaj univerze, če bi to oviralo nemoteno izvajanje njihovega pedagoškega ali 

raziskovalnega dela. 

 

V. OPRAVLJANJE VODSTVENIH FUNKCIJ NA UNIVERZI 

 

13. člen 

 

Člani univerzitetne skupnosti, ki opravljajo vodstvene funkcije na univerzi in njenih članicah, 

delujejo tako, da lahko njihovo etično ravnanje predstavlja zgled za ostale. 
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Svoje funkcije opravljajo v duhu akademske tradicije predano, odgovorno in v skladu z 

etičnimi vrednotami, pri tem pa upoštevajo tudi dolgoročne učinke ukrepov, ki jih predlagajo 

in uvajajo. 

 

Pri odločanju si prizadevajo doseči konsenz in se izogibajo preglasovanja. 

 

 

VI. ODNOS DO PREMOŽENJA UNIVERZE 

 

14. člen 

 

Člani univerzitetne skupnosti so dolžni ravnati z delovnimi in finančnimi sredstvi, ki so jim 

zaupana v uporabo, v skladu z namenom in kot dobri gospodarji. Pri uporabi teh sredstev so 

si dolžni prizadevati za njihovo optimalno izrabo in za čim večjo korist skupnosti. 

Skupnih sredstev ne uporabljajo v zasebno korist. 

 

VII. KOMISIJA ZA ETIČNA VPRAŠANJA 

 

15. člen 

 

Senat  univerze lahko imenuje komisijo za etična vprašanja in opredeli njeno sestavo, mandat 

in naloge. 

  

VIII. KONČNA DOLOČBA 

 

16. člen 

 

Ta kodeks začne veljati naslednji dan po sprejemu na Upravnem odboru univerze. Sprejeti 

kodeks se objavi na spletni strani univerze ter na spletnih straneh njenih članic. 

 

 

 

 

Nova Gorica, 09.07.2018                                                                                                       

                                                                                                              Prof. dr. Peter Jambrek 

                                                                                                               Predsednik UO Nove univerze 
 


