Na temelju članka 37. Statuta Veleučilišta Velika Gorica Stručno vijeće Veleučilišta Velika
Gorica na svojoj 4. sjednici od 21. travnja 2015. godine, donijelo je
ETIČKI KODEKS STUDENATA
VELEUČILIŠTA VELIKA GORICA
I . Temeljne vrijednosti i načela
Članak 1.
Studenti preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta
Velika Gorica (u daljnjem tekstu: studenti) u svom radu i ponašanju dužni su slijediti i
promicati humanistička moralna načela i načela profesionalne etike.
Članak 2.
Studenti su dužni ponašati se kao odgovorni članovi visokoobrazovne zajednice poštujući
zakonske propise, odredbe Veleučilišta Velika Gorica (u daljnjem tekstu: Veleučilište),
temeljna ljudska prava, dostojanstvo i integritet drugih osoba, načela ravnopravnosti,
pravednosti, akademske slobode i pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti prema
nastavnicima i drugim zaposlenicima, vanjskim suradnicima i studentima Veleučilišta.
Članak 3.
Prava i obveze propisane Etičkim kodeksom studenata Veleučilišta Velika Gorica odnose se
na radnje i ponašanje studenata u prostorima koje posjeduje ili koristi Veleučilište te na
radnje koje su na bilo koji način povezane s predstavljanjem ili zastupanjem Veleučilišta.
Članak 4.
Moralna je obaveza svakoga studenta da ukaže na neetičko ponašanje, odnosno na kršenje
odredbi ovoga Etičkog kodeksa.
II . Prava studenata
Članak 5.
Veleučilište poštuje i štiti prava studenata na:
 sudjelovanje u nastavnom procesu;
 sudjelovanje u radu Veleučilišta;
 slobodu izražavanja u skladu s moralnim načelima i zakonskim propisima;
 sudjelovanje u raspravama;
 stručni i znanstveni rad, rad na projektima i objavljivanje rezultata stručnog i
znanstvenog rada;
 objektivan i pravedan postupak vrednovanja rada;
 zaštitu od nasilja, prinude i prijetnji primjenom sile;
 zaštitu od diskriminacije i uznemiravanja na temelju religijske, nacionalne i etničke
pripadnosti, spola, seksualne orijentacije, rase, dobi, trudnoće, imovinskog i







obiteljskog statusa, invalidnosti, tjelesnog izgleda, zdravstvenog stanja i političkog
opredjeljenja;
izbor i ustanovljavanje predstavničkih, demokratski organiziranih studentskih
organizacija odgovornih zajednici studenata i Veleučilištu;
uporabu imovine Veleučilišta za izvannastavne aktivnosti kojima je cilj zadovoljiti
akademske i studentske potrebe ukoliko nisu u suprotnosti s propisima Veleučilišta,
sukladno mogućnostima Veleučilišta;
prijem studenata i studentskih organizacija Veleučilišta kod ovlaštenih osoba
Veleučilišta radi iznošenja stavova uz najavu i potvrdu termina;
obavještavanje o pravilima i propisima Veleučilišta i dostupnost općih akata
Veleučilišta;
zdravu i ekološki čistu radnu okolinu.
III. Obveze studenata
Članak 6.

Studenti Veleučilišta imaju obvezu:











poštivati i pridržavati se zakonskih propisa i odredbi Veleučilišta;
savjesno i odgovorno ispunjavati svoje studentske obveze;
osobnim ponašanjem čuvati ugled Veleučilišta, njegovih zaposlenika i studenata;
uvažavati druge i drugačije;
podržavati i poticati odnose međusobnog poštovanja i tolerancije;
ponašati se u skladu s načelima pravednosti i jednakosti na način koji isključuje svaki
oblik diskriminacije, zlostavljanja, uznemiravanja, upotrebe sile i iskorištavanje;
preuzeti odgovornost za svoje riječi, djela i postupke;
aktivno sudjelovati u nastavi, stručnom i znanstvenom radu i drugim aktivnostima;
aktivno sudjelovati u radu svih tijela Veleučilišta;
čuvati okoliš i imovinu Veleučilišta.
IV. Povreda prava i obveza studenata
Članak 7.

Neprihvatljiva je svaka povreda prava i obveza studenata propisanih Etičkim kodeksom
studenata Veleučilišta Velika Gorica.
Članak 8.
Povredu prava i obveza studenata čine:
 radnje koje čine kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti za koja se
po zakonu može izreći zatvorska kazna;
 radnje koje čine kaznena i prekršajna djela koja su počinjena prema
nastavnicima, suradnicima i drugim zaposlenicima Veleučilišta ili prema drugim
studentima;
 unošenje vatrenog ili drugog oružja, odnosno predmeta podobnih za nanošenje
tjelesnih ozljeda;
 namjerno oštećivanje ili krađa imovine Veleučilišta;




















krađa imovine studenata, nastavnika, zaposlenika i vanjskih suradnika
Veleučilišta;
namjerno uništavanje ili oštećenje indeksa odnosno objavljivanje gubitka indeksa
radi protupravnog stjecanja ili zadržavanja studentskih prava;
zlouporaba i/ili krivotvorenje studentske iskaznice;
zlouporaba i/ili krivotvorenje indeksa, potvrda, evidencija i drugih službenih
dokumenata;
narušavanje reda i pravila utvrđenih za pojedine oblike nastave odnosno za ispite;
pribavljanje, prenošenje, uporaba ispitnih materijala bez dopuštenja nastavnika ili
drugih ovlaštenih osoba;
korištenje ili namjera korištenja bilješki, podataka, računala ili drugih elektronskih
naprava ili programa za vrijeme nastave i ispita ukoliko izrijekom nije dopušteno;
prepisivanje na kolokvijima i ispitima;
plagiranje i krivotvorenje radova ili dijelova radova drugih osoba (eseji, seminarski
radovi, studije slučaja, završni, diplomski, magistarski, doktorski radovi, stručni i
znanstveni članci);
korištenje, navođenje i/ili neoznačavanje dijelova radova drugih osoba bez jasnog
navođenja bibliografskog izvora;
zlouporaba prostorija i materijalnih sredstava, informatičke opreme i drugih
uređaja Veleučilišta;
kršenje vidno istaknutih zabrana i provođenje opasnih radnji u prostorima
Veleučilišta;
omalovažavanje, uznemiravanje, zlostavljanje, upotreba sile i diskriminacija po
bilo kojoj osnovi;
povrede pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti prema nastavnicima,
suradnicima i drugim zaposlenicima Veleučilišta, odnosno prema studentima i
građanima, u službenim prostorijama ili na javnim mjestima;
dolazak na nastavu ili provjeru znanja pod utjecajem alkohola i/ili opojnih droga;
pušenje u objektima i prostorima Veleučilišta,
kršenje ugovornih obveza s Veleučilištem;
svi drugi postupci koji nisu u skladu s etičkim vrijednostima i društveno
prihvaćenim normama ponašanja.
Članak 9.

Svaka povreda prava i obveza studenata propisanih Etičkim kodeksom studenata
Veleučilišta Velika Gorica podliježe stegovnom postupku sukladno Pravilniku o stegovnoj
odgovornosti studenata.
V . Etičko povjerenstvo
Članak 10.
O kršenju odredbi ovoga Kodeksa odlučuje Etičko povjerenstvo (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) koje imenuje dekan na prijedlog Stručnog vijeća i Studentskog zbora
Veleučilišta.
Članak 11.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana od kojih je jedan član Povjerenstva
student.

Studentski pravobranitelj sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa radi zaštite prava
studenta.
U radu Povjerenstva ne smije sudjelovati nastavnik ili druga osoba kod koje je Kodeks
povrijeđen.
Dekan osigurava uvjete za rad Povjerenstva.
Povjerenstvo ima Poslovnik o svome radu, koji na prijedlog Povjerenstva prihvaća Stručno
vijeće, a donosi dekan Veleučilišta.
Članak 12.
O pokretanju postupka odlučuje Povjerenstvo na temelju vlastite inicijative ili na inicijativu
nastavnika, drugih zaposlenika, studenata ili drugih osoba koje smatraju da su prekršene
odredbe ovoga Kodeksa.
Članak 13.
Predavaonice Veleučilišta Velika Gorica nalaze se pod video nadzorom te se snimke
povreda prava i obveza studenata mogu koristiti kao dokaz i temelj za pokretanje stegovnog
postupka.
Članak 14.
U slučaju povreda ovoga Kodeksa Povjerenstvo izdaje priopćenje i obavještava dekana.
Ako je povredom ovoga Kodeksa došlo do povrede zakona, drugog propisa ili općeg akta
Veleučilišta, dekan, u roku od 15 dana od dostave priopćenja o tome izvještava nadležno
tijelo.
VI . Završne odredbe
Članak 15.
Potpisivanjem ugovora o studiranju student prihvaća ovaj Etički kodeks, dužan ga je pročitati
te se obvezuje na djelovanje i ponašanje u skladu s njim.
Članak 16.
Pojmovi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 17.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama
Veleučilišta.
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