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ОСНОВНА НАЧЕЛА
Члан 5.
Основна начела Кодекса, односно наставничке етике су:
 професионална слобода, односно морална и интелектуална независност од
политичких ауторитета и економске моћи било које врсте;
 слобода говора и истраживања;
 истинољубивост, односно откривање и одбрана истине;
 дијалог и толеранција у односу на туђи став и мишљење;
 солидарност, односно међусобно уважавање, поштовање и помагање у
наставном, научном и научно-истраживачком раду;
 објективност и непристрасност у оцени туђег рада и резултата;
 лични дигнитет, самопоштовање и ауторитет;
 нечињење материјалне или нематеријалне штете;
 осуда негативних појава, посебно непрофесионалности, неодговорности,
корупције, мита и свих других облика неморала;
 правичност и избегавање сукоба интереса;
 право на информацију уз поштовање приватности и поверљивости извора
информација;
 поштовање људских слобода, права и достојанства људске личности;
 поштовање туђих научних и истраживачких резултата;
 обавеза да се не присвајају туђи резултати и признања, односно забрана
плагирања;
 обавеза да се непрестано ради да свом стручном и научном усавршавању;
 поштовање свих законских прописа и поступака који се тичу
професионалног рада.

ОДНОС ПРЕМА ПРОФЕСИЈИ
Члан 6.
У односу према професији наставници и сарадници су слободни и одговорни да
у свом раду траже и бране истину, онако како је виде и у том смислу дужни су да
остварују следеће стандарде:
 унапређују сопствена знања и властите компетенције;
 настоје да достигну највиши ниво научних и стручних сазнања и њихове
примене у научној области којом се баве;
 обезбеђују тачност и прецизност у саопштавању тих сазнања у оквиру
садржаја студијског програма који се остварује;
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развијају и подстичу критичку мисао;
промовишу академске слободе и слободу духа;
негују самодисциплину;
буду правични у коришћењу, проширивању и преношењу знања;
испољавају интелектуално поштење.

ОДНОС ПРЕМА СТУДЕНТИМА
Члан 7.
У односу према студентима наставници и сарадници подстичу слободан и
одговоран приступ учењу и исказивању стеченог знања. У том циљу наставници и
сарадници су дужни да:
 задовоље највише професионалне стандарде у настави;
 буду студентима интелектуални водичи и саветници као и да доприносе
интелектуалном развоју студената унутар научне области у којој се настава
обавља;
 успоставе са студентима однос међусобног уважавања и поверења;
 правовремено информишу студенте о садржају, литератури, захтевима,
начину вредновања, структури испитних обавеза и начину полагања
курсева/испита које похађају;
 обезбеде објективан, поуздан и уједначен систем праћења рада и оцењивања
знања студената;
 пружају једнаке могућности унапређења знања које свим студентима
обезбеђује могућност за подједнак напредак;
 заштите студенте од притисака и злоупотреба у наставом процесу;
 штите академске слободе и права студената.

ОДНОС ПРЕМА КОЛЕГАМА
Члан 8.
У односу према колегама наставници и сарадници дужни су да:
 негују колегијалне односе који су засновани на међусобном уважавању,
поштовању и разумевању, водећи рачуна о заједничким академским
интересима;
 у размењивању критике уважавају туђа мишљења;
 у професионалном вредновању колега поступају сходно принципима
објективности, непристрасности, разборитости, коректности, дијалога и
толеранције;
 поштују и бране стваралачку слободу сарадника;
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учествују у ваннаставним активностима, односно прихватају обавезе у
органима академске институције.

ОДНОС ПРЕМА ИНСТИТУЦИЈИ
Члан 9.
У односу према институцији, наставници и сарадници су дужни да:
 својим савесним и одговорним радом чувају достојанство и интегритет
академске институције;
 поштују устројства институције уз слободу да критикују и мењају њена
правила;
 у случају ангажовања ван академске институције свој рад регулишу сходно
прописима о сукобу интереса на Универзитету и ускладе га са интересима
матичне институције;
 обезбеде континуитет наставног процеса, односно обезбеде адекватну
замену у случају прекида и престанка рада;
 у свим поступцима, који се односе на остварење дужности из Етичког
кодекса или су у вези с њима, омогуће свим наставницима и сарадницима о
чијим се правима и интересима ради учествовање у поступку, право да се
изјасне о релевантним наводима и да изнесу своје аргументе, као и
равноправан положај у поступку у односу на друге учеснике који се налазе у
истом или сличном положају.

ОДНОС ПРЕМА ОКРУЖЕЊУ
Члан 10.
У односу према окружењу наставници и сарадници учествују у друштвеном
животу као сви грађани, али своје ангажовање усклађују са обавезама у оквиру научне
области за коју су бирани, обавезама према студентима, настави и интересима у
академској институцији.
Наставници и сарадници дужни су да наведу када јавно наступају у име
Универзитета.
Наставници и сарадници дужни су да се боре против свих видова корупције у
високом образовању и у том смислу обавезни да изграђују и следе механизме безбедног
пријављивања и испитивања случајева корупцијена Факултету. 4
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НЕПРИХВАТЉИВО ПОНАШАЊЕ
Члан 11.
Неприхватљиво понашање у смислу овог кодекса подразумева непоштовање
начела и дужности наставника и сарадника у односу према професији, студентима,
колегама, институцији и окружењу.
Као посебни облици неприхватљивог понашања издвајају следећи:
 угрожавање или компромитовање слобода стварања и стваралачког духа;
 сваки облик плагирања радова и идеја;
 дискриминисање студената и сваки други облик недоличног понашања
према студентима;
 сваки облик атака на личност студента, а нарочито сексуално узнемиравање
које укључује понављано нежељено упућивање вербалних и физичких
предлога полне природе другој особи, физичко напастовање, понављано
нежељено изношење шала и опаски које су полно обојене, укључујући
алузије на пол и полну оријентацију, ругање и исмејавање које је полно
обојено, излагање полно увредљивог и узнемирујућег материјала и
захтевање полних услуга у замену за одређено деловање или пропуштање с
позиције ауторитета;
 искоришћавање студената и злоупотреба академског стауса у циљу
остваривања приватне користи (неовлашћена продаја и/или продаја
неверификованих уџбеника, практикума и других наставних материјала);
 урушавање угледа члана академске заједнице поступцима који представљају
наметање колегама услова за напредовања који нису у складу са позитивним
прописима и добрим академским обичајима, а који резултирају стицањем
материјалне или какве друге користи по учиниоца, односно, урушавање
угледа члана академске заједнице злонамерним деловањем;
 ангажовања ван академске институције супротно прописима о сукобу
интереса и интересима матичне институције;
 угрожавање или компромитовање академске инстутуције;
 злоупотреба
академског
ауторитета
ради
остваривања
личних,
финансијских, политичких и других интереса;
 неовлашћена употреба имовине Факултета за личне, финансијске, политичке
или друге сврхе;
 неовлашћено представљање личних ставова као службеног става Факултета
ради стицања личне користи,
 неовлашћено коришћење имена и логотипа Факултета ради остваривања
личне користи.
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