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1. Član(ica) društva se ravna po načelih akademske svobode, etične in 
intelektualne odgovornosti, goji vrednote raznovrstnosti v mišljenju, 
metodičnega dvoma in posameznikove pobude. 

2. Član(ica) tekoče spremlja razvoj stroke na svojem delovnem področju in 
izpolnjuje svoje znanje. Prispeva k obveščenosti in razumevanju znanstvenih 
in strokovnih dognanj v javnosti. Prizadeva si, da do pomembnih odločitev 
prihaja ob čim popolnejši obveščenosti o pogledih v znanosti in po ustreznih 
znanstvenih in strokovnih analizah. 

3. Član(ica) se zavzema za dostopnost informacij in uživa podporo društva pri 
pridobivanju informacij, ki jih potrebuje za strokovno delo in javno delovanje. 

4. Kadar član(ica) oceni, da se od njega (nje) zahteva ali pričakuje delovanje, ki 
je v nasprotju z njegovimi (njenimi) etičnimi načeli ali osebnim znanstvenim 
in intelektualnim prepričanjem ali človeško vestjo, je dolžan (dolžna) sprožiti 
razpravo o tem vprašanju. Če razprava pokaže, da so njegovi (njeni) pomisleki 
upravičeni, če se konča brez jasnega izida ali če do razprave brez krivde člana 
sploh ne pride, društvo podpira pravico člana (članice), da se ravna po svoji 
vesti. 

5. Član(ica) opravlja pedagoške naloge intelektualno in poklicno odgovorno tako 
v razmerju do samega dela kot tudi do študentov (študentk), ki jih usmerja k 
znanstvenemu in človeškemu razvoju in samostojnosti. Zaveda se, da so 
njegove (njene) etične odlike sestavni del akademskega poklica. 

6. Član(ica) študentom (študentkam) po svojih načelih pomaga, da si smotrno 
pridobijo nova spoznanja znanosti ali stroke, jim pomaga pri strokovnem 
uveljavljanju in razvijanju odgovornosti. 

7. Član(ica) se zavzema za ustrezno vrednotenje znanstvenega, strokovnega in 
pedagoškega dela ter za ustrezne delovne pogoje. 

8. Član(ica) pošteno uporablja tuje znanstvene dosežke in spoznanja in spoštuje 
avtorske pravice. Študente (študentke) navaja k poštenemu vrednotenju 
lastnega ter tujega dela in dosežkov. 

9. Član(ica), ki se znajde v težavah, ker uveljavlja načela tega kodeksa, bo 
užival(a) podporo članov in društva. 

 
 

Sprejeto na občnih zborih Društev univerzitetnih profesorjev v Ljubljani in Mariboru leta 1991. 


