
Na temelju članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici 

(KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), na prijedlog 

Studentskog zbora, Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 4. sjednici održanoj dana                 

17. lipnja 2021. donosi 

 

 

 

 

ODLUKU 

o donošenju Etičkog kodeksa akademskog ponašanja studenata  

Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

 

I 

Donosi se Etički kodeks akademskog ponašanja studenata Veleučilišta u Virovitici 

koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

 

II 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu 

osmog dana od dana obajve.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/77 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 17. lipnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici 

(KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), na prijedlog 

Studentskog zbora, Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 4. sjednici održanoj dana                 

17. lipnja 2021. donosi 

 

 

 

ETIČKI KODEKS  

akademskog ponašanja studenata Veleučilišta u Virovitici 

 

 

I. Opće odredbe  

 

Članak 1. 

Etički kodeks akademskog ponašanja studenata Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem 

tekstu: Etički kodeks) izrađen je u cilju promicanja otvorenog, intelektualnog i akademskog 

ozračja na Veleučilištu u Virovitici (u daljnjem tekstu: Veleučilište).  

 

 

Članak 2. 

Od studenata Veleučilišta očekuje se da se ponašaju kao odgovorni članovi akademske 

zajednice poštujući zakone i propise Veleučilišta, temeljna ljudska prava, integritet i 

dostojanstvo drugih osoba, akademske slobode, načela ravnopravnosti i pravednosti te da 

savjesno i profesionalno ispunjavaju svoje obveze.     

 

 

Članak 3. 

Etički kodeks skup je normi ponašanja koje su dužni poštovati svi studenti 

Veleučilišta.   

Prava i obveze propisane Etičkim kodeksom odnose se samo na radnje i ponašanje 

studenata u prostorima kojima upravlja / koristi Veleučilište, te na radnje izvan Veleučilišta 

koje su vezane za predstavljanje ili zastupanje Veleučilišta.    

 

II. Prava studenata 

 

Članak 4. 

Veleučilište podupire i štiti sljedeća prava studenata:  

•  pravo na sudjelovanje u obrazovnom procesu,      

•  pravo na slobodno iznošenje i razmjenu mišljenja i uvjerenja, 

•  pravo na sudjelovanje u raspravama,  

•  pravo na objektivan i pravedan postupak vrednovanja rada i rezultata rada jednak za 

sve,  

•  pravo na sudjelovanje u stručnim i primijenjenim znanstvenim istraživanjima, 

•  pravo na zaštitu od nasilja, prinude i prijetnji primjenom sile,   

•  pravo na zaštitu od okolnosti koje su opasne po život, fizičko i psihičko zdravlje,  

• pravo na zaštitu od diskriminacije i uznemiravanja na temelju religijske, etničke i 

nacionalne pripadnosti, rase, spola, spolne orijentacije, političkog opredjeljenja, 

imovinskog stanja, obiteljskog ili bračnog statusa, trudnoće, obiteljskih obveza, 

starosti, invalidnosti, tjelesnog izgleda i zdravstvenog stanja,   



•  pravo slobodnog izbora načina ponašanja sve dok svojim ponašanjem ne krše 

zakone Republike Hrvatske i propise Veleučilišta, 

•  pravo na sudjelovanje u mirnim, nenasilnim, prijavljenim protestnim postupcima ili  

demonstracijama u mjeri u kojoj oni ne krše prava drugih članova/članica akademske 

zajednice,   

•  pravo na zaštitu od traženja osobnih podataka koji nisu na razborit način vezani uz 

obrazovni proces,  

•  pravo na udruživanje, podupiranje, povezivanje i sastajanje s osobama po vlastitom 

izboru,  

•  pravo na slobodno i kreativno kretanje kroz vrijeme i prostor poštujući zakonske 

odluke i moralna načela akademskog građanina, 

•  pravo na demokratski izabrane predstavnike s pravom glasa u Vijeću odjela i 

Stručnom vijeću Veleučilišta, 

•  pravo na davanje mišljenja o pitanjima koja se odnose na prava i obveze studenata 

putem studentskih predstavnika u Vijeću odjela i Stručnom vijeću,  

•  pravo na korektan odnos cjelokupnog osoblja u nastavnom i administrativnom 

procesu, te s time u svezi na žalbu u slučaju kršenja tog prava, 

•  pravo na nagradu za rad, rezultate, dostignuća i doprinos afirmaciji Veleučilišta 

•  pravo na sudjelovanje u dopunskim kulturnim, sportskim i ostalim aktivnostima. 

 

 

III. Dužnosti/obveze i ponašanje studenata 

 

 

Članak 5. 

Studenti Veleučilišta dužni su:  

•  osobnim primjerom čuvati ugled i dostojanstvo Veleučilišta, 

• nazočiti predavanjima, vježbama, seminarima i svim ostalim oblicima nastavnog 

procesa,  

• prema nastavnicima, suradnicima, osoblju i kolegama studentima odnositi se i 

ponašati se u skladu s normama radinosti i humanosti, 

•  poštivati pravila ponašanja u predavaonicama, dvoranama, kabinetima, 

laboratorijima, knjižnici i ostalom prostoru Veleučilišta, te prostorima gospodarskih i 

ostalih subjekata gdje se održava nastavna praksa, 

•  čuvati imovinu i okoliš Veleučilišta,  

•  prenositi moralne i akademske vrijednosti u svom okruženju. 

 

 

Članak 6. 

Neprimjerenom komunikacijom između studenata i nastavnika, te drugih zaposlenika 

Veleučilišta smatra  se: 

•  komentiranje organizacije, običaja, načina rada nastavnika i drugih zaposlenika te 

ostalih unutarnjih pitanja Veleučilišta putem javnih glasila, medija, foruma, društvenih 

mreža i sl., bez prethodnog osobnog komuniciranja, 

•  rješavanje bilo kojeg nesporazuma ili problematične situacije putem javnih glasila, 

medija, foruma, društvenih mreža i sl., a da prije toga nisu iscrpljene sve mogućnosti 

rješavanja kroz osobnu komunikaciju s nastavnicima, drugim zaposlenicima, upravom 

i tijelima Veleučilišta, odnosno putem demokratski izabranih predstavnika s pravom 

glasa u Vijeću odjela i Stručnom vijeću Veleučilišta. 

  



Članak 7. 

Posebno neprihvatljivim ponašanjem smatra se: 

•  nepristojan i nekorektan odnos prema nastavnicima i ostalim zaposlenicima 

Veleučilišta ili kolegama studentima, 

•  nezakonito korištenje dokumenata vezanih za studij i ostvarivanje studentskih prava, 

•  prezentiranje tuđeg rada kao svojega, 

•  nedozvoljena radnja na ispitima i ostalim provjerama znanja, 

•  kašnjenje ili napuštanje bilo kojeg oblika nastave ili neispunjenje drugih nastavnih 

obveza, osim u iznimnim, opravdanim situacijama, 

•  ometanje bilo kojeg oblika nastave, 

•  neopravdani izostanak sa sjednica Vijeća odjela, Stručnog vijeća, povjerenstava ili 

odbora čiji je student član, 

• pokušaj utjecanja na nastavnike Veleučilišta i rezultate ispita pomoću politički, 

ekonomski, društveno ili u bilo kojem drugom smislu utjecajnih osoba, tvrtki ili 

organizacija ili na bilo koji drugi način kao i svaki drugi oblik verbalnog i/ili 

psihološkog utjecaja na nastavnike, 

•  nedozvoljeni pristup resursima računalnog i informacijskog sustava Veleučilišta, 

•  izgradnja ili uporaba programske potpore čija je namjena onesposobljavanje ili 

uništenje računalnih, programskih, podatkovnih ili informacijskih resursa Veleučilišta, 

•  neovlašteno kršenje autorskih prava, odnosno neovlašteno korištenje autorskih 

sadržaja s interneta,  

•  prouzrokovanje materijalne štete na imovini Veleučilišta, 

•  otuđivanje imovine koja je vlasništvo Veleučilišta, 

•  postupci kojima se namjerno ili iz krajnje nepažnje zagađuje prostor ili okoliš 

Veleučilišta, 

•  izazivanje bilo koje vrste nereda ili sudjelovanja u izazivanju nereda u prostorima 

Veleučilišta, 

•  dolazak na bilo koji od oblika nastave pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, 

•  sva ostala djela koja su u suprotnosti s moralnim normama prihvaćenim u društvu te 

sva ostala djela koja su protivna pozitivnim propisima.  

 

 

IV. Etičko povjerenstvo 

 

 

Članak 8. 

O kršenju odredaba ovoga Etičkog kodeksa, kao i kršenju odredbi Etičkog kodeksa 

zaposlenika Veleučilišta, odlučuje Etičko povjerenstvo Veleučilišta (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) koje imenuje Stručno vijeće na vrijeme od dvije godine. 

Povjerenstvo se sastoji od tri člana i njihovih zamjenika, od kojih jedan član i 

zamjenik mora biti iz reda nastavnika, 1 član i zamjenik iz reda službi, te jedan član i 

zamjenik iz reda studenata. 

Predsjednika Povjerenstva imenuje Stručno vijeće iz reda nastavnika ili iz reda službi. 

 

Članak 9. 

Povjerenstvo pokreće postupak na temelju vlastite inicijative ili na temelju inicijativu 

zaposlenika, studenata ili drugih osoba koje smatraju da su prekršene odredbe ovoga Etičkog 

kodeksa. 

Inicijativa treba biti u pisanom obliku, obrazložena i argumentirana, te potpisana od 

podnositelja. 



Članak 10. 

Povjerenstvo radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova svih članova. 

Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da je u predmetnom slučaju došlo do kršenja odredbi 

Etičkog kodeksa, Povjerenstvo izdaje priopćenje i obavještava dekana. 

Ako je povredom Etičkog kodeksa, prema mišljenju Povjerenstva, došlo do povrede 

zakona, drugog propisa ili općeg akta Veleučilišta, poglavito Pravilnika o stegovnoj 

odgovornosti studenata Veleučilišta, dekan u roku od 15 dana od dostave priopćenja iz stavka 

2. ovoga članka, o tome izvještava nadležno tijelo. 

Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da u predmetnom slučaju nije došlo do kršenja odredbi 

Etičkog kodeksa, odbacit će inicijativu. 

 

Članak 11. 

Etičko povjerenstvo daje preporuke o pitanjima iz svoje nadležnosti.   

Etičko povjerenstvo uzima u obzir načela i preporuke o etičkim pitanjima koja se 

javljaju u istraživanjima te primjenjuje zakone, pravila, deklaracije, rezolucije i preporuke 

državnih i svjetskih stručnih udruženja. 

Preporuka donesena prema načelima iz ovog Etičkog kodeksa djeluje svojim 

autoritetom i služi promicanju etičnoga ponašanja na Veleučilištu. 

 

 

V. Prijelazne i završne odredbe 

 

 

Članak 12. 

Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje, koriste se 

neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 13. 

Stupanjem na snagu ovog Etičkog kodeksa prestaje važiti Etički kodeks studenata 

Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (KLASA: 602-04/12-01/93, 

URBROJ: 2189-74-12-02 od 31. svibnja 2012., KLASA: 602-04/14-01/113, URBROJ: 2189-

74-14-01 od 17. srpnja 2014.). 

 
Članak 14. 

Ovaj Etički kodeks objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog 

dana od dana objave.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/77 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 17. lipnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 


