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Na temelju članka 95. stavka 2. podstavka 6. Statuta Veleučilišta Lavoslav Ružička u 

Vukovaru, Stručno vijeće Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru na 23. sjednici održanoj 

29. studenoga 2010. godine pod točkom 4. dnevnog reda donijelo je 

 

ETIČKI KODEKS NASTAVNIKA I SURADNIKA 

VELEUČILIŠTA LAVOSLAV RUŢIČKA U VUKOVARU 

 

I. Temeljna pravila 

Članak 1. 

 
Ovaj Etički kodeks nastavnika i suradnika Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru (u 

nastavku: Kodeks) utvrđuje etička pravila i vrijednosti kojih se u svom radu, djelovanju i 

ponašanju moraju pridržavati nastavnici i suradnici (u nastavku: nastavnici) Veleučilišta 

Lavoslav Ružička u Vukovaru (u nastavku: Veleučilište). 

 
Članak 2. 

 

Nastavnici temelje svoju obrazovnu, stručnu i znanstvenu djelatnost na ustavnim načelima 

slobode stručnog i znanstvenog stvaralaštva i istraživanja, te akademske autonomije 

Veleučilišta. U okviru znanstvene i istraživačke djelatnosti dužni su proučavati i objektivno 

ocjenjivati pojave u svojoj struci rukovodeći se isključivo utvrđivanjem istine, a u okviru 

nastavnog rada dužni su rezultate ostvarene na svom znanstvenom području i u svojoj struci 

vjerno prenijeti studentima i razviti kod njih odanost budućem pozivu te najvišim vrednotama 

ustavnog poretka Republike Hrvatske. 

 

Članak 3. 

 

Nastavnici su dužni čuvati svoju neovisnost kao temeljnu pretpostavku znanstvenog rada te 

se suprotstaviti svakom pokušaju da im se izvan Veleučilišta nametnu vrednote ili mjerila 

nespojiva s istinskim pozivom znanstvenika ili pravilima struke. Osobito su dužni braniti čast 

svojeg poziva i odbiti svaki pokušaj podmićivanja, uključujući i njegove prikrivene oblike 

kao što je dobivanje raznih materijalnih i drugih pogodnosti. 

 

Članak 4. 

 

Dužnost je nastavnika da svojim stručnim, znanstvenim i nastavnim radom te javnim 

djelovanjem pridonose očuvanju i unapređenju ugleda Veleučilišta.  
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 Članak 5. 

 

Potpisivanjem ugovora o radu nastavnik prihvaća ovaj Kodeks te se obvezuje ponašati u 

skladu s njim. 

 

II. Odnos prema vlastitom radu 

Članak 6. 

 

Bez obzira na dostignuta zvanja nastavnici su u obvezi trajno raditi na svojoj izobrazbi. U tu 

svrhu dužni su pratiti najnovija dostignuća na svom stručnom i znanstvenom području u 

zemlji i u svijetu. 

 

Dužnost izobrazbe obuhvaća i upoznavanje s novim nastavnim metodama te usavršavanje 

hrvatskoga jezika. 

 

Članak 7. 

 

U stručnim, znanstvenim i drugim radovima nastavnici će dosljedno otklanjati sve postupke 

koji bi se na bilo koji način mogli smatrati plagijatom. Posebno je nedopustivo korištenje 

tekstova ili ideja drugih autora uz prešućivanje izvora, citiranje radova koje autor nije 

proučio, ali i svako prekomjerno korištenje ideja i tekstova za koje se u vlastitom radu navodi 

izvor, a zbog čega se gubi izvornost toga rada. 

 

Članak 8. 

 

Nastavnici moraju uredno, kvalitetno i savjesno obavljati svoje dužnosti. U slučaju 

spriječenosti moraju pravodobno osigurati odgovarajuću zamjenu ili se moraju pravodobno 

ispričati. 

 

Nastavnici su dužni, uz nastavne obveze, sudjelovati i u drugim djelatnostima Veleučilišta i 

tim djelatnostima dati prednost pred obvezama izvan Veleučilišta. 

 

Članak 9. 

 

Nastavnici će se založiti da se postigne najveća moguća objektivnost u postupku upisa 

studenata na Veleučilište. 

 

Članak 10. 

 

Nastavnici ne smiju obavljati poslove nespojive s njihovim pozivom, bez obzira na to 

prihvaćaju li ih iz financijskih ili drugih razloga. 

 

Članak 11. 

 

Nastavnik mora biti uredno odjeven tijekom radnog vremena. 
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III. Odnos prema kolegama i suradnicima 

 

Članak 12. 

 

Nastavnici su dužni pridonositi stvaranju demokratske atmosfere, tolerantnosti te kulturnog 

miljea bez čega Veleučilište ne može napredovati niti postati privlačno darovitoj i kreativnoj 

mladeži. 

 

Članak 13. 

 

U stručnim, znanstvenim i drugim skupovima te općenito u međusobnim kontaktima 

nastavnici su dužni njegovati snošljivost i kulturu dijaloga. U polemici dužni su se 

suprotstavljati argumentirano i uz poštivanje oponenta. Nedopustiv je laudativni pristup 

radovima drugih autora te prešućivanje njihovih nedostataka zbog očuvanja prijateljstva ili 

drugih interesa, ali i kritiziranje ili ignoriranje radova drugih autora samo zato što nisu 

istomišljenici ili iz drugih osobnih razloga. Prilikom recenziranja i klasificiranja tuđih radova 

nastavnici se također moraju izdići iznad osobnih interesa.  

 

Članak 14. 

 

Nastavnici su dužni poštovati osobno i profesionalno dostojanstvo mlađih kolega. Posebnu 

pozornost moraju posvetiti izobrazbi i odgoju mlađih naraštaja i u skladu s time postupno ih 

uvoditi u znanstveni rad i nastavni proces. 

 

Nastavnici su dužni mlađim kolegama ostaviti dovoljno vremena za vlastito usavršavanje. 

Posebno je nedopustivo koristiti ih za obavljanje onih poslova koje je dužan i ovlašten 

obavljati samo nastavnik. 

 

Članak 15. 

 

Nastavnici će omogućiti stručno i znanstveno usavršavanje i istaknutim stručnjacima iz 

prakse. 

 

Članak 16. 

 

Nastavnici su dužni poštovati osobno i profesionalno dostojanstvo drugih zaposlenika na 

Veleučilištu. Ne mogu od njih tražiti obavljanje poslova koji nisu u svezi s njihovim radnim 

dužnostima. 

 

IV. Odnos prema studentima 

 

Članak 17. 

 

U nastavnom procesu nastavnici trebaju ostvariti dijalog sa studentima, voditi ih kroz studij, 

poticati ih na aktivno sudjelovanje te povezati teoriju i praksu. U tu svrhu posebnu će 

pozornost posvetiti, pored predavanja, seminarima i vježbama na kojima će, pod njihovim 

mentorstvom, glavnu riječ voditi sami studenti. Obvezna i literatura koja se preporučuje mora 

biti pažljivo izabrana, tako da je u skladu s nastavnim programom, razumljiva i dostupna 

studentima. 
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Članak 18. 

 

Nastavnici ne smiju ispunjenje nastavnih obveza studenata te polaganja ispita uvjetovati 

kupovinom određene literature ili drugih nastavnih pomagala.  

 

Nastavnici ne trebaju sadržaj ispita utvrđivati na način koji će studente navoditi na to da se u 

pripremanju ispita koriste preporučenom literaturom. 

 

Ako je u nastavnom programu predviđena alternativna literatura za pripremanje određenog 

ispita, studentima se mora omogućiti da ispit pripremaju i s uspjehom polažu po bilo kojoj od 

te literature i neovisno o tome kod kojeg će nastavnika polagati. 

 

Članak 19. 

 

Nastavnici moraju pravično ocjenjivati studente, isključivo na temelju iskazanog znanja. 

Ispiti moraju biti javni jer se na taj način najbolje otklanja prigovor neobjektivnosti. Dužnost 

je nastavnika da se dosljedno suprotstavljaju intervencijama u svezi s ispitima, bez obzira na 

to od koga potječu i čime se opravdavaju.  

 

Članak 20. 

 

Nastavnici su dužni poštovati dostojanstvo studenata, bez obzira na njihovo etničko 

podrijetlo, rasu, spol, životnu dob, bračni status te političko, vjersko ili drugo opredjeljenje. 

 

Nastavnici moraju biti pristupačni studentima osobito na način da unaprijed odrede vrijeme 

za konzultacije. U komunikaciji sa studentima trebaju biti korektni, ne podizati ton, ne služiti 

se ironijom, niti na bilo koji drugi način omalovažavati studente.  

 

V. Odnos prema imovini 

 

Članak 21. 

 

Nastavnici su dužni savjesno se odnositi prema imovini Veleučilišta i koristiti je s dužnom 

pažnjom. Oni ne smiju koristiti tu imovinu u svrhe koje nisu povezane s njihovim radom na 

Veleučilištu. 

 

Članak 22. 

 

Nastavnici su dužni s osobitom pažnjom odnositi se prema knjigama i časopisima 

Veleučilišta. Svaki je nastavnik posebno dužan brinuti se da knjižnica Veleučilišta ima na 

raspolaganju najvažniju literaturu, domaću i stranu, iz njegove znanstvene discipline. 

 

 

VI. Odnos prema javnosti 

 

Članak 23. 

 

Nastavnici su dužni i izvan radnog vremena paziti da ne povrijede ugled Veleučilišta. 
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Nastavnici su dužni međusobne sporove rješavati unutar Veleučilišta, a uprava Veleučilišta je 

dužna osigurati rješavanje sporova u prikladnom postupku te u primjerenom roku. 

 

Članak 24. 

 

U javnoj kritici drugog nastavnika i njegova rada nastavnik mora biti suzdržan, uzimajući u 

obzir da su ponajprije vijeća Veleučilišta, znanstvene i stručne udruge, te znanstvene i stručne 

publikacije primjerena mjesta za znanstvene i stručne rasprave te utemeljenu znanstvenu i 

stručnu kritiku. 

 

Kada nastupaju ili kada komentiraju određene pojave putem medija javnog priopćavanja, 

javnih predavanja i slično, nastavnici moraju nadasve paziti da njihovi nastupi budu na 

odgovarajućoj znanstvenoj i stručnoj razini, te da sveukupno ponašanje bude u suglasju s 

pravilima ovoga Kodeksa.  

 

Članak 25. 

 

Svoju političku djelatnost nastavnici moraju strogo odvojiti od stručnog, znanstvenog i 

nastavnog rada. Nedopustivo je koristiti prostorije i sredstva Veleučilišta za obavljanje 

političke djelatnosti ili vlastitu promociju, a predavanja i druge kontakte sa studentima za 

promidžbu stranačkih ili drugih političkih stajališta. 

 

U političkoj djelatnosti izvan Veleučilišta nastavnici moraju čuvati ugled Veleučilišta te 

izbjegavati ekstremna opredjeljenja nespojiva s temeljnim vrijednostima ustavnopravnog 

poretka Republike Hrvatske i sa suvremenim shvaćanjem demokracije. 

 

VII. Etičko povjerenstvo 

 

Članak 26. 

 

O kršenju pravila ovog Kodeksa odlučuje Etičko povjerenstvo (u nastavku: Povjerenstvo) 

koje imenuje Stručno vijeće na vrijeme od četiri godine. 

 

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana. Jedan član povjerenstva je student. 

Dekan osigurava uvjete za rad povjerenstva.  

 

Članak 27. 

 

O pokretanju postupka zbog kršenja ovog Kodeksa odlučuje samo Povjerenstvo na vlastitu 

inicijativu ili na inicijativu nastavnika, zaposlenika, studenata ili drugih osoba koje smatraju 

da je u pojedinom slučaju došlo do kršenja ovoga Kodeksa. 

 

U okviru postupka Povjerenstvo je dužno provjeriti sve okolnosti za ocjenu slučaja. Kada 

utvrdi da je prekršen Kodeks, Povjerenstvo izdaje priopćenje i odlučuje o tome kako će se 

ono objaviti. 

Članak 28. 

 

U okviru težih povreda ovog Kodeksa  Povjerenstvo podnosi prijavu dekanu s prijedlogom za 

pokretanje stegovnog postupka. 
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Članak 29. 

 

U slučaju širih i značajnijih kršenja pravila ovoga Kodeksa Povjerenstvo će izvijestiti Stručno 

vijeće, s prijedlogom mjera koje treba poduzeti. 

 

Članak 30. 

 

Povjerenstvo donosi svoj Poslovnik. 

Članak 31. 

 

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Veleučilišta. 

 

Klasa: 003-01/10-01/23 

Ur.broj: 2196-115/10-01-02 

U Vukovaru, 29. studenoga 2010.godine 

 

                                                                                Dekan: 

 

Prof.dr.sc. Antun Pintarić 

 

 

Ovaj pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru dana 

29. studenoga 2010. godine, a stupio je na snagu 07. prosinca 2010. godine. 

 

 

                                                                                                              Tajnica: 

 

                                                                                                              Enisa Mijok, dipl.iur. 

 

 

  

 
 

 

 

 


