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УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 

 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА СТУДЕНАТА 

УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Члан 1. 

Кодекс садржи одредбе о правилном понашању студената током студија у складу са 

достојанством и угледом Учитељског факултета у Београду(у даљем тексту: 

Факултета). 

Члан 2. 

Студенти  Факултета преузимају обавезу да се  придржавају овог Кодекса. 

 

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА 

Члан 3. 

Студенти су обавезни: 

 да чувају углед и достојанство Факултета, наставника, сарадника, запослених и 

студената; 

 да присуствују предавањима, вежбама, практичној настави и осталим облицима 

наставе дефинисаним наставним планом и програмом и правилима студија; 

 да поштују правила понашања на предавањима, вежбама и осталим облицима 

наставе; 

 да се према наставницима, сарадницима, запосленим и студентима понашају 

пристојно, културно и коректно; 

 да присуствују седницама органа Факултета чији су чланови; 

 да чувају имовину Факултета; 

 да развијају дух толеранције; 

 да се супротстављају свим облицима дискриминације; 

 да поштују неповредивост људског живота, личности и достојанства. 

 

ПРАВА СТУДЕНАТА 

Члан 4. 

Права студената дефинисану су Уставом Републике Србије, Статутом Универзитета у 

Београду, Статутом и другим општим актима Факултета. 

Студенти имају: 

 једнака и неотуђива права у образовном процесу на Факултету, без обзира на 

расу, националност, веру, пол, политичка и друга уверења односно погледе на 
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свет, социјални или неки други статус и друге разлике, у складу са законским 

прописима и етичким начелима академског живота; 

 право на сигурност и поштовање личног достојанства; 

 право удруживања; 

 право на доступност аката Универзитета и одговарајућег факултета која регулишу 

питања студија и студената; 

 право на културан и достојанствен однос наставника, сарадника и запослених; 

 право на приговоре и жалбе у случају кршења права студената; 

 право на потпуну реализацију наставних програма и наставних планова и активно 

учествовање у наставном процесу; 

 право на правовремену информацију о садржају, литератури, захтевима, начину 

вредновања, структури испитних обавеза и начину полагања курсева/испита које 

похађају; 

 право на полагање испита по утврђеном распореду и заказаном термину; 

 право на учествовање у научно-истраживачком и стручном раду; 

 право на стручни савет и помоћ од наставника и сарадника; 

 право на заштиту од притисака и злоупотреба у наставном процесу; 

 право на учествовање у одлучивању о свим студентским питањима или преко 

изабраних представника; 

 право на учествовање у ваннаставним активностима у области културе, 

уметности, спорта у земљи и иностранству (стручне конференције, семинари, 

саветовања, сусрети студената, екскурзије и слично); 

 право на награду за свој рад, достигнућа и допринос афирмацији Факултета. 

 

НЕПРИХВАТЉИВО ПОНАШАЊЕ 

Члан 5. 

Неприхватљивим понашањем студената сматра се: 

 непристојан и некоректан однос према наставницима, сарадницима, другим 

запосленим на и студентима Факултету; 

 кашњење, недолазак или напуштање било којег облика наставе и неиспуњавање 

других наставних обавеза; 

 ометање наставе; 

 неоправдани изостанак са седница тела чији је студент члан; 

 проузроковање штете на имовини Факултета намерно или непажњом; 

 отуђивање имовине Факултета; 

 неовлашћен приступ информациононом систему Факултета; 

 неприкладно облачење; 

 употреба недозвољених средстава на испитима и осталим проверама знања 

(књиге, белешке, мобилни телефони и друга електронска средства); 
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 представљање туђег рада као свог; 

 лажно представљање и присуствовање провери знања у име друге особе; 

 изазвање или учествовање у нереду или тучи у просторијама Факултета; 

 долазак на било који облик наставе или активности на Факултету под утицајем 

алкохола или опојних дрога. 

 

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

Члан 6. 

За следеће облике понашања студената покреће се дисциплински поступак: 

 фалсификовање исправа, потписа, као и исправа за остваривање права студената 

на Факултету (индекса, пријаве, потврде и слично); 

 давање неистинитих података надлежним особама и телима Факултета или 

остваривање неког права које не припада студенту по важећим прописима; 

 оштећење или отуђивање имовине Факултета; 

 изазивање нереда и туче или учествовање у нереду или тучи у просторијама 

Факултета; 

 узимање алкохола, дрога или њихова продаја и пуштање у промет у просторијама 

Факултета; 

 полагање испита за другу особу или лажно представљање, те употреба 

недозвољених (електронских и других помагала) приликом провере знања 

студената; 

 неовлашћен приступ информационом систему Факултета; 

 представљање туђег рада као свог; 

 ометање наставе; 

 непристојан и некоректан однос према наставницима, сарадницима, другим 

запосленим и студентима на Факултету; 

 друга дела која су прописана законом као кажњива или су у супротности са 

основним моралним нормама. 

 

Члан 7. 

У случају повреде неке од тачака члана 6. Кодекса, против студената се покреће 

дисциплински поступак. 

Правилником о дисциплинској одговорности студената ближе се утврђују лакше и теже 

повреде дисциплине и одговарајуће дисциплинске мере. 

 

Члан 8. 

 

Овај Кодекс ступа на снагу даном доношења. 

 


