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Na temelju članka 95. stavka 2.  Statuta Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, Stručno 

vijeće Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru na 29. sjednici održanoj 24. studenog 2011. 

godine pod točkom 4. dnevnog reda donijelo je 

 

ETIČKI KODEKS STUDENATA 

VELEUČILIŠTA LAVOSLAV RUŢIČKA U VUKOVARU 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Etički kodeks studenata Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru (u nastavku: Kodeks) je 

skup normi ponašanja kojih su se dužni pridržavati svi studenti i studentske udruge  

Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru ( u nastavku: Veleučilište). 

 

Etički kodeks za studente sukladan je Etičkom kodeksu nastavnika i suradnika Veleučilišta i 

predstavlja primjenu općih normi etičnosti i profesionalnosti na posebnu domenu studentskih 

prava i obveza. 

 

Studenti i studentske udruge dužni su poštivati norme Etičkog kodeksa nastavnika i suradnika 

Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru te norme Etičkog kodeksa studenata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. 

 

Za studente koji povrijede norme iz stavka 3. ovog članka primijenit će se disciplinske 

sankcije. 

 
Članak 2. 

 

Studenati Veleučilišta trebaju biti odgovorni članovi akademske zajednice poštujući zakone i 

propise, temeljna ljudska prava, integritet i dostojanstvo drugih osoba, akademske slobode, 

načela ravnopravnosti i pravednosti te savjesno i profesionalno ispunjavati svoje obveze. 

 

Prava i obveze koje su propisane ovim Etičkim kodeksom odnose se samo na radnje i 

ponašanje studenata na prostorima koje posjeduje, koristi ili kontrolira Veleučilište, te na 

radnje izvan Veleučilišta koje su vezane uz predstavljanje i zastupanje Veleučilišta. 

 

Članak 3. 

 

Etičko povjerenstvo Veleučilišta je tijelo koje skrbi o provedbi Kodeksa. 

 

Postupak pred Etičkim povjerenstvom identičan je onom propisanom Etičkim kodeksom 

nastavnika i suradnika Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru i Poslovnikom o radu 

Etičkog povjerenstva. 
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II. PRAVA STUDENATA 

 

Članak 4. 

 

Veleučilište štiti i poštuje sljedeća prava studenata: 

- pravo na sudjelovanje u nastavnom procesu 

- pravo na slobodno iznošenje i razmjenu mišljenja i uvjerenja 

- pravo na sudjelovanje u raspravama 

- pravo na znanstveno istraživanje, objavljivanje i razmjenu rezultata istraživanja u 

mjeri u kojoj su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i propisima Veleučilišta 

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

sve 

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

- pravo na zaštiti 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, imovinskog stanja, obiteljskog 

ili bračnog statusa, trudnoće, obiteljskih obveza, starosti, invalidnosti, tjelesnog 

izgleda, političkog opredjeljenja 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 bilo koje vrste nerazboritih, ilegalnih ili neovlaštenih ispitivanja ili 

istraživanja 

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

nastavni proces 

- pravo na primjenu jednakog i pravednog postupka utvrđivanja utemeljenosti optužbi 

za povredu propisa Veleučilišta 

- pravo na izbor i ustanovljavanje predstavničkih, demokratskih organiziranih 

studentskih udruga koje su odgovorne zajednici studenata i Veleučilištu 

- pravo studentskih udruga na zastupanje stava koji je donesen primjerenim postupkom 

odlučivanja unutar veleučilišne zajednice 

- pravo na zahtjev za naknadom štete nastale zbog nemarnih, zlonamjernih ili 

neodgovornih postupaka bilo kojeg člana veleučilišne zajednice (primjerice javna 

isprika, naknadno pružanje mogućnosti prijave ili obavljanje radnje za koju je student 

nepravedno zakinut i sl.) 

- pravo na obavještavanje i pravodobno informiranje o pravilima i propisima 

Veleučilišta 

 

 

III. AKADEMSKO NEPOŠTENJE 

 

Članak 5. 

 

Akademsko nepoštenje ugrožava kvalitetu nastave i znanstvene djelatnosti Veleučilišta i 

obezvrjeđuje njegova istinska dostignuća. 

 

Bilo koja vrsta prijevare pri postupku prijavljivanja, ispitivanja ili drugoj vrsti provjere 

znanja je povreda Kodeksa.  
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      Što uključuje sljedeće: 

- pribavljanje, prenošenje, primanje, uporaba ili namjera upotrebe ispitnih materijala 

bez dopuštenja ovlaštenih osoba, kao i ispitnih rješenja 

- uporaba ili namjera uporabe bilješki, podataka, računala ili drugih elektronskih 

naprava ili programa za vrijeme ispita ukoliko nije izrijekom dopuštena 

- lažno predstavljanje i predstavljanje tuđeg rada kao svojeg 

- uporaba već ocijenjenih radova u cilju ponovnog ocjenjivanja na istom ili drugom 

kolegiju bez odobrenja nastavnika 

- mijenjanje ili namjera prepravljanja ocjene ili rezultata vrednovanja ispita ili izvješća 

s drugih provjera znanja 

- namjerno uništavanje akademskog rada ili napora drugih studenata. 

 

Povreda ovog Etičkog kodeksa je također: 

- plagiranje i krivotvorenje radova ili dijela radova drugih osoba te iznošenje ideja 

drugih osoba kao vlastitih, bez znanja autora ili navođenja izvora 

- proizvođenje, uporaba, krivotvorenje, tiskanje, reproduciranje, kopiranje, 

izmjenjivanje, premještanje ili uništavanje bilo kojeg akademskog materijala, 

veleučilišnog spisa, dokumenata ili identifikacijske isprave bez dopuštenja ovlaštenih 

osoba 

- stvaranje situacija u kojima će drugi studenti biti nepravično zakinuti za akademska 

dobra ili u kojima student stvara nepoštenu akademsku prednost pred drugim 

studentima 

- utjecanje ili pokušaj utjecanja na nepristranost vrednovanja nastavnika ili fakultetskih 

tijela koje provode vrednovanje 

- javno zastupanje ili predstavljanje Veleučilišta, studentske organizacije ili drugog 

člana akademske zajednice bez dopuštenja ovlaštene osobe 

- javno iznošenje neprovjerenih i/ili netočnih podataka o drugim studentima, te o 

ostalim članovima akademske zajednice 

- namjerno ometanje ili prekidanje nastave, istraživanja ili drugih akademskih 

aktivnosti 

- neovlašteni pristup, krađa ili uništavanje intelektualnog vlasništva 

- umnožavanje ili upotreba logotipa ili žiga Veleučilišta bez dopuštenja ovlaštene osobe 

- prodaja i upotreba opojnih droga, psihoaktivnih  supstanci i/ili alkohola u prostorima 

koje Veleučilište posjeduje, koristi ili kontrolira 

- namjerno onemogućavanje ulaza, izlaza ili ometanje normalne upotrebe objekta 

Veleučilišta 

- ostajanje ili zadržavanje u objektu Veleučilišta nakon propisanog vremena 

- unošenje svih vrsta oružja, eksplozivnih naprava i opasnih kemikalija u objekt 

Veleučilišta 

- namjerno iznošenje netočnih i/ili neprovjerenih informacija s ciljem lažnog 

uzbunjivanja bilo kojeg člana akademske zajednice 

- zloupotreba računalnih sustava ili tehnoloških resursa za nedopustive svrhe 

- neodazivanje na pozive vezane za provedbu disciplinskog postupka, te bilo kakvo 

ometanje provedbe disciplinskog postupka 

- namjerno pomaganje, poticanje ili unajmljivanje druge osobe u činjenju neke radnje 

koja se smatra povredom Kodeksa. 
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IV. ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 6. 

 

Veleučilište ima obvezu osigurati nužne uvjete kako bi svi studenti bili upoznati sa  

sadržajem Etičkog kodeksa za studente. 

 

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

 

Klasa: 003-01/11-01/29 

Ur.broj: 2196-115/11-01-04 

U Vukovaru, 24. studenoga 2011.godine 

 

                                                                                Dekan: 

 

Prof.dr.sc. Antun Pintarić 

 

 

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

01. prosinca  2011. godine, a stupio je na snagu 9. prosinca 2011. godine. 

 

 

                                                                                                              Tajnica: 

 

                                                                                                              Enisa Mijok, dipl.iur. 

 

 

  

 
 

 

 

 


