Etický kodex
Etický kodex "Evropské akademie vzdělávání" upravuje pravidla
chování mezi akademickými zaměstnanci školy, studenty a školou.
Také stanoví zásady vědecké, výzkumně a publikační činnosti
prováděné zaměstnanci a studeny. Nastavuje pravidla tak aby bylo
vždy zachováno dobré jméno školy, zaměstnanců i studentů.
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1. Vztah studentů a pracovníků školy
1. Vztah mezi zaměstnancem školy (především vyučujícím) a
studentem je velmi důležitý, zaměstnanec školy i student znají
svá práva a povinnosti. Jednání zaměstnanců školy a studentů
je založeno především na zásadách tolerance, vzájemné úcty,
respektu ke svobodě myšlení, názorů a projevu.
2. Zaměstnanec školy (vyučující) podporuje tolerantní a
demokratický přístup ve vztahu ke studiu a respektuje výsledky
výzkumu a názory založené na těchto výsledcích. Respektuje
svobodu k různým politickým, náboženským a životním postojům.
3. Zaměstnanec školy jedná se studenty korektně a nestranně, bez
ohledu na osobní sympatie. Ačkoli výuka a hodnocení
jednotlivých předmětů vyžaduje jednotné požadavky, respektuje
vyučující každého studenta bez ohledu na etnickou příslušnost,
rasu, barvu pleti, pohlaví, původ, mateřský jazyk, věk,
zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženskou nebo
politickou příslušnost.
4. Zaměstnanci školy vždy považují studenty za partnery/kolegy
které se snaží podporovat v odborném růstu, profesním rozvoji
a kritickém myšlení. Každý zaměstnanec (vyučující) je ochoten
pomáhat studentům v profesním rozvoji dle svých praktických
zkušeností a poznatků.
5. Vyučující povede studenty ve výuce především v jejich prospěch
s cílem motivovat studenty, usnadnit jim studium a vzbudit v
nich zájem po osobním rozvoji.
6. Zaměstnanec školy nevyžaduje od studentů činnosti, které
nepatří do jeho kompetencí, nepřivlastňuje si jejich práci a
jimi dosažené výsledky.
7. Zaměstnanec školy rozvíjí své schopnosti, rozšiřuje a
prohlubuje své znalosti a praktické dovednosti a to v oblasti
svého odborného zaměření/vzdělání i pedagogické činnosti.
Kolegiálně přistupuje k výsledkům svých spolupracovníků a
především studentů, je otevřený diskusím, argumentům a novým
závěrům ačkoli tyto mohou být i mylné.
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2. Studenti a studium
1. Student se snaží všemi svými činnostmi i aktivitami vytvářet,
udržovat a podporovat dobré jméno školy, chová se kolegiálně.
2. Student si je vědom odpovědnosti za důsledky svého jednání.
Využívá čas věnovaný studiu k osobnímu a profesnímu růstu.
Nabyté znalosti a dovednosti využívá jen zákonným způsobem.
3. Student plní své studijních povinnosti zodpovědně, studijní
materiály nešíří ani nepublikuje a na plnění svých povinností
se podílí sám s výjímkou jiného zadání nebo kolektivní práce.
4. Student odmítá vykonávat činnosti a provádět kroky, které
povedou nebo by mohly vést k poškození dobrého jména školy
nebo ke znevýhodnění postavení školy nebo studenta samotného.
Student dbá na doboru pověst svojí i školy.
5. Student musí dodržovat zásady pro práci s informacemi dle GDPR
zejména při práci s počítačem, nezneužívá informací ve svůj
osobní prospěch, nevyužívá cizí počítačové prostředky bez
souhlasu vlastníka, nepřivlastňuje si výsledky jiných osob bez
jejich souhlasu nebo dle zákona. Student nevyužívá cizích
počítačových přístupů a neporušuje autorská práva. Student si
je vědom osobních a společenských důsledků při své práci s
informačními zdroji, hledí na věrohodnost informací a
nepoužívá desinformační zdroje.
6. Student se v žádném případě nedopouští podvodů, a to zejména
ve smyslu plagiátorství a přivlastňování výsledků cizí práce.
Vždy postupuje v souladu s pokyny školy a zákonem. Dodržuje
normu ISO 690.
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3. Vědecká, výzkumná a publikační činnost
1. Zaměstnanci školy (zejména vyučující) se ve svých výzkumných
či publikačních činnostech zaměřují na šíření znalostí,
všeobecného vzdělávání, technických inovací apod.. Dbají na
to, aby jejich výsledky sloužily k prospěchu a zvyšování
prestiže školy, studentů a společnosti.
2. Zaměstnanec školy prosazuje svobodu publikování, výzkumu,
vyjadřování, výměny názorů a informací na poli vědecké,
akademické nebo jiné tvůrčí činnosti. Může prezentovat i
neúspěšné závěry svých výzkumů a vědeckých poznatků.
Zaměstnanec školy si uvědomuje, že jeho vydavatelská svoboda
je omezena platnými zákony.
3. Zaměstnanec školy, který vede vědeckou, výzkumnou nebo
publikační činnost odpovídá za její objektivitu a věrohodnost.
Při zveřejňování svých poznatků, závěrů a prací dbá na jejich
úplnost, ověřitelnost a objektivní interpretaci.
4. Zaměstnanec školy nebo student, který se podílí na výzkumné
nebo publikační činnosti se jako autor nebo spoluautor
prezentuje pouze tehdy, pokud nějakých výsledků dosáhl nebo k
nim významným způsobem přispěl. Důsledně se zamezuje jakékoli
formě plagiátorství. V publikacích objektivně uznává přínos
kolegů a předchůdců a při citování (dle ISO 690) se vždy uvádí
jasný a přesný odkaz na příslušný zdroj či dílo.
5. Zaměstnanec školy, který vykonává posudkovou činnost, provádí
recenzi nebo jinou hodnotící činnost, činí tak vždy osobně,
samostatně a pečlivě. Dbá na ochranu duševního vlastnictví
autorů posuzovaných materiálů a nezneužívá je ve svůj
prospěch. Zaměstnanec školy neposkytuje posuzované ani
jakékoli jiné materiály třetím osobám před jejich zveřejněním
a odmítá vypracovat znalecký či jiný posudek, pokud by jeho
závěry mohly být ovlivněny jeho osobním zájmem nebo by byl ve
střetu zájmů.
6. Veškerá vědecká, výzkumná či publikační činnost, která je
vytvářena v rámci školy zaměstnancem školy nebo jejím
studentem je ve vlastnictví školy. Škola má právo nakládat s
těmito materiály dle svého uvážení. To se netýká patentů,
případně utajovaných materiálů. Veškeré práce studentů
(závěrečné práce, seminární práce, publikace, výzkumné práce,
projekty, atd.) jsou veřejné a škola je zveřejňuje.
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