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КОДЕКС НАСТАВНИЧКЕ ЕТИКЕ
Члан 1.
Пвим Кпдекспм прпписују се мпрална и етишка нашела кпјих се мпрају
придржавати наставници и сарадници на Виспкпј щкпли за услужни бизнис Истпшнп
Сарајевп – Спкплац (у даљем тексту: Шкпла) укљушујући заппслене и хпнпрарнп заппслене
наставнике и сараднике (у даљем тексту: академскп пспбље).
Члан 2.
Честитпст, праведнпст, хуманпст и уљуднпст, узајамнп пптппмагаое, кап темељи
мпралне филпзпфије, шине пснпву етике академскпг пспбља.
Етишке нпрме шланпви академскпг пспбља не требају прихватати пасивнп, негп кап
скуп нашела кпја га впде у наушнпм, наставнпм и струшнпм раду, те у приватнпм живпту.
Оихпва је пбавеза свпј рад прилагпдити тим нашелима.
Члан 3.
Академскп пспбље дужнп је савјеснп и пдгпвпрнп пбављати ппслпве за кпје су
бирани, на најбпљи мпгући нашин, савјеснп, дпстпјанственп и пдгпвпрнп.
Свпјим ппнащаоем у јавнпм и приватнпм живпту пбавезни су шувати углед и
дпстпјанствп Шкпле и прпфесије кпју пбављају.
Члан 4.
Академскпм пспбље је дужнп ушествпвати и у друщтвенпм живпту и свпја знаоа
примјеоивати на дпбрпбит друщтва.
У ппхпђеоу с кплегама, сарадницима и студентима требају бити љубазни, кпректни
и тплерантни, придржавајући се нашела наушне истине и критишнпсти.
При прганизпваоу рада мпрају дјелпвати непристраснп и праведнп.
Свпј углед и зваое академскп пспбље мпра унапрjеђивати и пптврђивати
резултатима свпг наушнп - истраживашкпг и струшнпг рада.
Члан 5.
Академскп пспбље мпра унапрjеђивати струку пбјављиваоем властитих резултата,
размјенпм знаоа, ппдатака и искустава са сарадницима и студентима, те крпз рад у
наушним, струшним и умјетнишким удружеоима.
Академскп пспбље је дужнп јашати утицај струке и сталнп указивати на оенп
стварнп знашеое.
Академскп пспбље је дужнп указивати на неструшне и непснпване тврдое
ппвезане с оихпвпм струкпм не хвалећи претјеранп свпј рад и избјегавајући ппступке
кпјим би се пптцијенили, пбезвриједили или пбещшастили углед и дпстпјанствп других.

Свпје мищљеое п струшним и струкпвним питаоима јавнп ће изрећи акп је
темељенп на ппзнаваоу битних шиоеница кпје се пднпсе на разматранп питаое, пднпснп,
акп је тп оихпвп увјереое темељенп на наушнпј истини и критишнпсти.
Једнакп ће се ппнащати у свпјству свједпка на суду или тпкпм рада у струшним и
другим кпмисијама.
Тврдое у вези с пдређеним питаоем, кпје је ппдстакнутп или плаћенп у нешијем
интересу, исказиваће јединп уз назнаку у шије их име изнпсе.
Члан 6.
Академскп пспбље је дужнп ппсебну пажоу ппсветити свпјим наставним
пбавезама.
Пве пбавезе ће прихватати тек накпн реалне прпцјене свпјих сппспбнпсти и
мпгућнпсти да их квалитетнп и у пптпунпсти изврщавају.
Наставне пбавезе дужни су изврщавати у складу с најнпвијим наушним сазнаоима
и дпстигнутим технплпщким рјещеоима.
Наставни прпцес требају впдити такп да студенте псппспбе за рјещаваое
ппстпјећих и наилазећих прпблема, те да на пснпву стешених знаоа с разумјеваоем
прихватају напредак науке, технплпгије и друщтва.
Наставу мпрају пдржавати редпвнп, у утврђенпм термину и трајаоу.
Члан 7.
Академскп пспбље је дужнп пмпгућити студентима да стекну пдгпварајућа знаоа и
припреме се за испит, кап и да буду на распплагаоу студентима ради даваоа пбјащоеоа
и расправљаоа п питаоима везаним за савладаваое наставнпг прпграма.
У наставнпм прпцесу, дијалпгу са студентима и изван наставе мпрају ппщтпвати
принципе ненасилне кпмуникације.
Академскп пспбље дужнп је преппрушити дпступне учбенике, прирушнике, скрипте
и псталу литературу пптребну за савладаваое наставнпг прпграма.
Студентима се не смије ускратити инфпрмације пд важнпсти за успјещнпст
студираоа.
Члан 8.
На испиту се студент мпра пцијенити на пснпву исказанпг знаоа, изнесених
шиоеница и оегпвпг разумијеваоа материје, стешених вјещтина и ппказане сппспбнпсти
да исказанп примјени у стварним увјетима. Академскп пспбље свпје захтјеве мпра
темељити на приступашнпсти свих средстава неппхпдних при савладаваоу наставнпг
прпграма.
Члан 9.
Академскп пспбље не смије дппустити да билп какав интерес у некпм другпм ппслу
нарущи оихпве наушнп - наставне пбавезе.
Ппслпве за кпје су бирани ни у кпјем слушају не смију ппдредити билп кпјим
другим пбавезама изван Шкпле.

Академскп пспбље не смије ппдстицати, прихватати или пбављати ппслпве кпји се
прптиве хуманим циљевима академскпг ппзива и кпји би мпгли щтетнп утицати какп на
оихпв углед и пплпжај, такп и на углед и дпстпјанствп Шкпле.
Члан 10.
Академскп пспбље дужнп је псигурати мпгућнпст наушнпг и струшнпг развпја, те
напредпваоа свим пспбама с кпјима сарађују без пристраснпсти.
Међу шланпвима академскпг пспбља мпра владати активна стваралашка атмпсфера
и врхунски прпфесипнални пднпс према раду, сарадницима и студентима.
Пднпс међу оима мпра се темељити на кплегијалнпсти, међуспбнпм уважаваоу,
ппщтпваоу знаоа, струшнпсти и лишнпг дпстпјанства, на ппмпћи и стваралашкпј сарадои,
те на прпфесипналнпј и људскпј сплидарнпсти.
Члан 11.
Академскп пспбље мпра пазити да директнп или индиректнп не ппвриједи струшни
углед, напредпваое или рад кплеге.
Акп сматра да је пдређени шлан академскпг пспбља крив збпг немпралнпг,
илегалнпг или некпректнпг рада, уппзприће на тп пдгпвпрну пспбу.
У јавнпј критици кплеге и оегпвпг рада мпра бити суздржан имајући у виду да су
сенат, наставна вијећа, наушна и струкпвна друщтва, те струшни шаспписи примјерена
мјеста за струшне расправе и критику.
Члан 12.
Прихватајући нашела у пвпм Кпдексу сви шланпви академскпг пспбља се пбавезују
да ће их дпсљеднп прпвпдити увијек и искљушивп у интересу угледа Шкпле, свпг лишнпг
угледа и дпстпјанства, угледа и дпстпјанства студената и свих псталих пспба с кпјима
сарађују, те у интересу прпфесије и ппслпва кпји пбављају.
Члан 13.
Неппступаое у складу са нашелима из пвпг Кпдекса, пнпснп, оихпвп свјеснп крщеое
представља ппврjеду шасти и радних пбавеза, збпг шега мпгу бити ппзвани на
пдгпвпрнпст.

Члан 14.
Пвај Кпдекс ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјављује се на wеb страници Шкпле.
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