MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

MISSIÓ
El projecte ”Ètica a la Facultat d’Economia: formant futurs professionals amb ètica” es
proposa contribuir a la formació acadèmica, cultural i personal dels estudiants, i alhora
formar professionals amb ètica. Així, es proporcionen les eines necessàries per integrar
els conceptes de conducta professional i responsabilitat social amb els valors i principis
ètics que han de regir l'activitat econòmica i la vida en les organitzacions.
VISIÓ
El projecte ”Ètica a la Facultat d’Economia: formant futurs professionals amb ètica”
aspira que els futurs graduats i postgraduats de la Facultat d’Economia siguen
professionals, líders empresarials o emprenedors que mantinguen el més alt nivell
d'honestedat, integritat i servei a la societat, que, en definitiva, és el segell d'un
vertader professional.
VALORS
•

•
•
•
•
•
•

Honestedat: Capacitat d'anteposar la justícia per sobre dels propis desitjos, fins
i tot en situacions negatives per a la persona. És un valor primordial en la
persona i el professional, ja que connota tot allò que fa a l'honradesa, la rectitud,
la justesa i la raó de la seua conducta.
Integritat: Demostra la solidesa en el caràcter del professional i en
l'organització, amb la utilització dels més alts estàndards ètics.
Responsabilitat: Les accions tenen sempre conseqüències. Així, les accions
ètiques assumeixen la responsabilitat per les seues accions i, al seu torn, les
accions mostren la capacitat de ser responsable del professional.
Respecte: Que s’ha d’entendre com una demostració d'honor, valor i respecte
per alguna cosa o algú.
Solidaritat: Capacitat de treballar en equip amb respecte i amb ajuda, tant com
es puga, per a la consecució d'una meta comuna.
Transparència: Que les accions i els actes siguen clars i evidents, és a dir, que
es comprenguen sens cap mena de dubte o ambigüitat.
Tolerància: Valor que s'aconsegueix com a part del procés que tenim en la vida
d'admetre la igualtat de drets humans i del respecte a les múltiples diferències
que hi ha entre els éssers humans.

