Codi Ètic

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D´ENGINYERS INDUSTRIALS

Missatge del Director de l'ETSEI
Estimat company:
L'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials,
com a institució universitària, té com a raó de ser l'avanç
del coneixement, la recerca de la veritat, el
desenvolupament dels estudiants i la promoció del
desenvolupament humà sostenible de la societat.
Som conscients de la transcendència del treball
dels Professors, Investigadors i del Personal d'Administració
i Serveis per aconseguir aquestos objectius. També creiem
que els alumnes són els protagonistes de la nostra Institució
i que ells tenen una responsabilitat central en el futur de
l'Escola.
En l'ETSEI portem molts anys treballant en la
formació de professionals excel·lents i persones
responsables. Al llarg daquest període l'Escola i la
Universitat Politècnica de València han evolucionat. Hem
desenvolupat grans capacitats i, tot i que encara ens
queda molt per millorar, quelcom del que estem segurs
és que són tan importants els resultats com el camí per
a aconseguir-los. I un codi ètic ens ha d'ajudar en aquest
camí.
El codi ètic és l'expressió escrita de les
responsabilitats compartides en una organització. Aquest
no ha d'entendre's com un llistat de prohibicions o
imposicions, sinó com el reconeixement de la voluntat
d'orientar els nostres comportaments d'acord amb uns
valors reconeguts i compartits.
El codi ètic de l'ETSEI ens ha de servir per a recordar
les metes de la nostra Institució i els camins que estem
disposats a mamprendre per a aconseguir-los. El
reconeixement públic i compliment daquestos valors
seran la base en què es fonamentarà la confiança de tots
nosaltres i de la societat, a la que servim, en la nostra
Escola.
Aquestos valors i compromisos són els que t'invite
a compartir.
Juan Jaime Cano Hurtado
Director de l´ETSEI

Finalitat de l'ETSEI
La finalitat de l'ETSEI és formar ciutadans
altament qualificats en aspectes tecnològics i ètics,
compromesos amb la pau i el desenvolupament
humà sostenible de la societat; així com impulsar la
creació i difusió del coneixement.
Per a aconseguir la nostra finalitat entenem
que el comportament de les persones que estudien
i treballen en l'ETSEI ha d'orientar-se pels valors
següents:
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Diàleg
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Compromís

U

Llibertat

na persona és lliure quan pot portar la vida que
té raons per a considerar valuosa. El coneixement i la societat
no poden avançar sense un exercici responsable de la llibertat
de totes les persones i en tots els àmbits.
El respecte a la llibertat implica no manipular ni
instrumentalitzar altres persones; així com renunciar a utilitzar
la coacció o la violència per a aconseguir els nostres objectius.
S'espera que totes les persones que estudien i treballen
en l'ETSEI es comprometen en la promoció de les llibertats
fonamentals i en la lluita contra les principals fonts de privació
de llibertat: la pobresa, la tirania, la intolerància i la ignorància.
Ens comprometem a:
Fomentar la llibertat de càtedra, d'investigació i d'estudi.
Respectar i fomentar el respecte per la llibertat d'opinió
i expressió de totes les persones.
Fomentar l'exercici responsable de la llibertat en tots
els àmbits de la docència, la investigació i la gestió.
Fomentar l'acció independent i el juí crític, així com la
llibertat d'idees i d'expressió sense imposar dogmàticament el
nostre punt de vista.
No coaccionar o imposar els nostres objectius particulars
a altres persones.
Renunciar al paternalisme i no interferir en els objectius
legítims d'altres persones sense la seua aprovació, encara que
siga en el seu propi benefici.
No limitar arbitràriament la llibertat d'acció i decisió
de les persones que estudien o treballen en l'ETSEI.
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E

Respecte

l reconeixement de la mateixa dignitat de totes les
persones és l'essència de tota conducta ètica. Les discriminacions
basades en la religió, raça, gènere o cultura són inadmissibles
en l'ETSEI.
Respectar significa fer l'esforç per entendre als que són
diferents i cooperar amb ells; així com fomentar la igualtat
d'oportunitats de totes les persones.
Ens comprometem a:
Respectar el pluralisme ideològic i la diversitat cultural.
Valorar d'acord amb criteris d'equitat, imparcialitat i
transparència l'esforç de totes les persones.
Reconéixer el treball dels nostres companys i no apropiarnos de materials o documents d'altres col·legues sense el seu
consentiment.
No divulgar mai informació privada i/o confidencial.
Respondre a quantes qüestions i crítiques de bona fe
siguen plantejades.
Fer tot el que es puga per a aconseguir la igualtat
d'oportunitats de les persones amb discapacitat.
Promoure la responsabilitat social i la sensibilitat cultural
en tots els nostres àmbits d'actuació.
Fomentar el respecte a la pluralitat lingüística i cultural
de la nostra Comunitat.
Tindre en compte l'impacte ecològic en tot el nostre
treball i prendre la iniciativa per a promoure una major
responsabilitat mediambiental.
Presentar les nostres crítiques i objeccions de forma
educada i basades en arguments.
No fer crítiques de mala fe ni acusacions infundades.
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L

Diàleg

es persones tenen dret a opinar i ser informades
de les decisions que els afecten i a disposar d'una informació
global sobre el funcionament de l'Escola.
La transparència i la publicitat de la informació són
base fonamental per a un autèntic diàleg.
En l'ETSEI creiem que afavorir l'argumentació racional
és el millor mitjà per a aconseguir l'increment del coneixement
i la formació de les persones.
Ens comprometem a:
Buscar la veritat i incrementar el coneixement mitjantçant
el diàleg respectuós i basat en raons.
Fomentar l'intercanvi fluid, respectuós i veraç
d'informació i coneixement, així com a comptar amb l'opinió
sincera de tots els que treballem en l'ETSEI.
Ser transparents en els processos de presa de decisions
i informar objectivament els afectats per elles.
Escoltar les opinions d'altres persones i respondre amb
arguments.
Expressar de forma respectuosa les nostres sinceres
opinions i crítiques fundades.
Fomentar en totes les persones les capacitats necessàries
per a poder participar en diàlegs racionals.
Argumentar els nostres punts de vista i exposar amb
respecte i rigor aquells que no es compartixen.
Estar disposats a donar explicacions de les raons i
motius de les nostres decisions en l'àmbit laboral.
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Responsabilitat
T

ota persona ha de respondre de forma diligent i
transparent de les seues accions i decisions, així com fer-se
càrrec de les conseqüències que d'elles es deriven.
Els que estudien i treballen en l'ETSEI han d'estar
disposats a informar i donar explicacions de les seues accions
i decisions que afecten altres persones en l'àmbit de l'Escola.
Ens comprometem a:
Complir plenament amb les nostres obligacions com
a alumnes, docents, investigadors i gestors.
Incrementar les nostres capacitats i coneixements en
el nostre àmbit laboral i acadèmic.
Atendre i respondre en forma i temps a les demandes
legítimes d'altres persones.
Ajudar els estudiants i companys a desenvolupar el
seu potencial de forma efectiva i valuosa.
Acceptar els propis errors i crítiques de bona fe.
Fomentar el respecte pel coneixement, la investigació
i la formació.
Fomentar l'ús responsable de la tecnologia.
Fomentar entre les persones de l'Escola una actitud de
responsabilitat davant dels problemes socials i mediambientals.
Denunciar, pels canals adequats, els fets o situacions
de què es tinga coneixement i que posen en perill la salut o
integritat de les persones.
Denunciar i posar en coneixement de les persones
adequades els abusos o comportaments il·lícits de professors,
investigadors, alumnes o PAS.
Respondre de l'autoria del nostre treball i donar totes
les explicacions que siguen necessàries per a facilitar una
avaluació justa del nostre esforç.
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Integritat

E

ntenem per una persona íntegra aquella que actua
sempre de bona fe, que no s'aprofita de les situacions injustes
i no actua amb dobles intencions.
Esperem que totes les persones que estudien i treballen
en l'ETSEI anteposen els interessos generals als seus interessos
particulars i actuen en pro de la pau i del desenvolupament
humà sostenible.
La veracitat de les nostres afirmacions, la coherència
entre el que diem i el que fem, així com la consistència en les
nostres decisions són el fonament de la confiança que ha de
presidir les relacions entre totes les persones de l'ETSEI.
Ens comprometem a:
Anteposar el servei a la societat als nostres interessos
particulars o grupals.
Anteposar l'estudi i la millora de les nostres capacitats
a un altre tipus de beneficis.
Fomentar l'adquisició i comprensió del coneixement i
estimular l'esperit d'investigació.
Transmetre a la societat els resultats de la nostra
investigació i el nostre coneixement de forma veraç i honesta,
sense distorsió ni manipulació.
Dirigir tots els nostres esforços a desenvolupar una
formació i una investigació que contribuïsca a la construcció
d'una societat més pacífica, més justa i més sostenible.
No aprofitar-nos de la nostra situació com a professors,
investigadors, alumnes o gestors per a obtindre beneficis o
avantatges impropis.
No mentir ni falsejar dades o afirmacions.
No utilitzar mitjans il·legítims per a aconseguir els
nostres objectius.
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No posar els nostres coneixements i capacitats al servei
de la violència, l'opressió i la tirania, ni a cooperar amb
institucions que violen els Drets Humans.

L

Compromís

es persones han de col·laborar en la mesura de
les seues capacitats i recursos per a millorar l'ETSEI.
El funcionament democràtic de l'Escola implica la
participació voluntària i lliure de totes les persones que treballen
i estudien en ella.
El compromís amb la meta de la institució s'ha de
manifestar en el compliment amb la lletra i l'esperit de les
normes que regixen el funcionament de l'Escola, així com en
un comportament lleial cap a la Universitat, els alumnes, els
companys i la societat en general.
El bon ús i atenció han de ser principis bàsics en la
utilització dels recursos de l'Escola.
Ens comprometem a:
Anteposar el benefici de la institució a qualsevol altre
avantatge personal o col·lectiu.
Utilitzar els canals institucionals establits per a expressar
les nostres denúncies, queixes o crítiques.
No fer crítiques de mala fe sobre els nostres companys
o col·legues, ni sobre la institució.
No aprofitar-nos de la nostra posició en la institució
per a obtindre avantatges personals.
Respectar la confidencialitat de la informació.
Col·laborar amb els companys i amb la institució per
a la solució dels problemes comuns.
Garantir les condicions de participació de totes les
persones en els processos de formació i en el funcionament
de l'Escola.
Distingir clarament els nostres punts de vista privats de
la postura oficial de la Institució.
Fomentar la participació en les associacions i òrgans
de l'Escola.
Cuidar i tractar amb cura les instal·lacions i els recursos
de l'Escola i utilitzar-los de forma sostenible.
Donar l'opinió sincera i respectuosa sobre els temes
que afecten la nostra vida en l'Escola.
Treballar per mantindre i augmentar el prestigi de l'ETSEI.
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Codi Ètic

El Codi Ètic de l´Escola Tècnica Superior
d´Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica
de València va ser aprovat per la Junta d´Escola
el 18 de Novembre de 2005.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D´ENGINYERS INDUSTRIALS

València, desembre de 2005

Aquest Codi ha sigut imprés en la seua totalitat en paper lliure de clor

