
הקוד האתי של תכנית ה- Executive MBA של רקנאטי

חתימה תאריך

מטרתו של הקוד האתי היא לקדם סטנדרטים אתיים של יושר ויושרה כתכונות חיוניות למקצוע הניהול. 

קהילת תכנית ה-Executive MBA של רקנאטי מאמצת סטנדרטים אלה, ובקבלת הקוד האתי מאפשרת לכל משתתף בתכנית 

לפתח וליישם תכונות אלה. אין מטרתו של הקוד להוות רשימה של חוקים וסנקציות. 

על כל חברי קהילת תכנית ה-Executive MBA של רקנאטי - סטודנטים, חברי פקולטה וחברי הצוות המנהלי חלה חובה 

לאכוף קוד זה, לדווח על הפרתו ולשתף פעולה בחקירה ובשיפוט של טענות על הפרות של קוד זה.

למותר לציין כי איננו צופים כי אתם תפרו את הקוד; אולם, מדיניות התכנית דורשת מאיתנו להביא לידיעתכם כי כל הסטודנטים 

הרשומים בתכנית מחויבים על ידי קוד זה. כל המטלות האקדמיות מוערכות בהתאם לקוד; מונח כי כל עבודה שאינה כוללת 

 הפניה אחרת היא עבודה שלכם או במקרה של פרויקטים קבוצתיים, עבודת חברי הקבוצה. הפרה של קוד זה כוללת גם נתינה 

או קבלה של מידע ללא היתר מראש, כל פעולת קנוניה אחרת במהלך בחינה, וכן מתן עדות כוזבת.

מובן מאליו כי בתחילת תהליך ההרשמה לתכנית ה-Executive MBA של רקנאטי אתם מקבלים עליכם אחריות אישית לקיים 

את הקוד האתי. במקרה שתסתיים השתייכותכם לתכנית עקב הפרת הקוד, תהיה לכם האופציה לערער בכתב לדקאן הפקולטה לניהול.

הפרות הקוד האתי

 סטודנט האשם במרמה בעבודה אקדמית יהיה כפוף לעונשים הנעים מכישלון בקורס ועד להשעיה או הרחקה מהתכנית. 

באחריות הנהלת התכנית לבדוק את כל המקרים של מרמה אקדמית, כולל כדלקמן:

גניבה ספרותית: הגשת חומר שכולו או חלקו אינו לגמרי עבודתך מבלי לייחס את אותם חלקים למקור הנכון שלהם.

מרמה: שימוש ללא היתר בהערות, עזרי לימוד או מידע מאדם אחר )ובמיוחד - סטודנט בתכנית( או מסמך של אדם אחר 

)ובמיוחד - סטודנט בתכנית( בעת בחינה בכיתה, בחינה בבית או כתיבת עבודה המשמשת למתן ציון בקורס; שינוי עבודה 

שהתקבל בגינה ציון לאחר השבתה, ואז הגשת העבודה לשם קבלת ציון מחדש; היתר לאדם אחר לעשות את עבודתך והגשת 

עבודה זו בשמך; הגשת עבודות זהות או דומות לשם קבלת קרדיט ביותר מקורס אחד ללא קבלת היתר קודם ממנחי הקורס.

 זיוף: הצגת נתונים בעבודה שלא נאספו בהתאם להנחיות המגדירות שיטות מתאימות של איסוף או הפקת נתונים ואשר 

אינה כוללת דיווח מדויק באופן מהותי לגבי השיטה בה נאספו הנתונים.

עזרה וסיוע במרמה: מתן חומר או מידע לאדם אחר כאשר ידוע כי בחומר או במידע ייעשה שימוש שלא כדין.

סילוף רישומים ומסמכים רשמיים: שינוי מסמכים המשפיעים על רישומים אקדמיים; זיוף חתימת הרשאה או סילוף מידע לגבי 

מסמך אקדמי רשמי, דו”ח ציונים, או כל מסמך אחר המיועד לעמידה בדרישות או פטור של סטודנט מתכנית או תקנה אוניברסיטאית.

אם אתקבל, הנני מתחייב/ת לקיים את הקוד האתי של תכנית ה-Executive MBA של רקנאטי.
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