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Aquest és un extracte del Codi Ètic i de Bones
Pràctiques del personal al servei de la Universitat
Politècnica de Catalunya i del seu estudiantat,
document on s’identifiquen uns principis que
serveixen de pauta general en l’actuació de
les persones que constitueixen la comunitat
universitària, i que es deriven dels principis
informadors de la UPC que es recullen als seus
Estatuts, dels quals es desprèn que el model
de conducta desitjable ha d’estar emmarcat en
l’exercici de les funcions acadèmiques amb esperit
crític, la promoció dels valors democràtics i la
cultura de la pau, la projecció social de la UPC
i el desenvolupament personal dels membres de
la comunitat.
La força vinculant que pugui tenir aquest
codi ètic ha de fonamentar-se en el fet que
tots els col·lectius de la comunitat universitària
l’acceptin com un model vàlid i s’identifiquin amb
els valors que s’hi descriuen. Cada persona ha
d’acceptar-ne el compliment de manera lliure
i voluntària atès el seu valor intrínsec, compartit
per tota la comunitat.
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Codi ètic i de bones practiques del personal al servei
de la Universitat Politècnica de Catalunya
i del seu estudiantat aprovat per Acord núm. 106/2011,
del Consell de Govern de 20 de juliol.
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Cooperació

Austeritat

administrar i fer ús dels recursos assignats ajustant-se
rigorosament a les necessitats reals i a la disponibilitat
de mitjans.

col·laborar amb la resta de persones i institucions
públiques amb respecte per afavorir la consecució
dels objectius de la institució.

acatar, complir i fer complir les normes i els reglaments
que aproven els òrgans de govern i de representació
de la Universitat, amb respecte a la legítima discrepància.

Coherència

mantenir una posició concordant entre els pronunciaments
i les actuacions del dia a dia.

Principis ètics
i de bones pràctiques

La Universitat Politècnica de Catalunya en tant que institució pública
de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura
i les ciències, adopta els principis següents que amb caràcter general,
han d‘orientar la seva activitat.

Eficiència

Esperit crític

gestionar les activitats de les persones i els grups de treball de manera
que s’optimitzin l’ús i el rendiment dels recursos disponibles.

Eficàcia

Coresponsabilitat

promoure la crítica constructiva com un instrument de progrés de
la institució, formulada amb argumentació raonada i amb respecte.

Equitat

dur a terme l’activitat pròpia per assolir
els objectius que li corresponguin.

valorar les necessitats i circumstàncies de les persones i els col·lectius
per tal d’aplicar un tractament que garanteixi la igualtat real de les persones.

Igualtat

exercir un tracte no discriminatori envers les persones i les seves opinions.

Imparcialitat

Honestedat

evitar la utilització en benefici personal dels recursos, materials
o intel·lectuals de què es disposa per raó del càrrec, la posició
professional o la situació acadèmica.

tractar amb correcció totes les persones,
escoltant-les, emprant el llenguatge adequat
en cada cas i evitant tot tipus de
discriminació.

treballar per la consecució de l’interès general
de la comunitat universitària i de la societat,
al marge de qualsevol influència inapropiada.

adoptar decisions sobre la base de criteris objectius,
sense biaixos, prejudicis, ni tractaments diferenciats
per raons no justificades.

Transparència

Sostenibilitat
Respecte
per les persones

Integritat

observar en l’exercici de la seva activitat actituds
i mesures que beneficiïn el desenvolupament humà
i el progrés social alhora que es fa un ús racional
i equilibrat dels recursos.

facilitar explicacions concretes, en base a dades
o fets contrastables, sobre les decisions
adoptades a les parts interessades.

Tolerància

respectar i valorar les opinions, ideologies i creences diverses,
i establir els mitjans per formular crítiques constructives i per exposar
discrepàncies, en un marc de progrés institucional i cooperació mútua.

