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Бр.пр. 374/11
На основу чл. 26. став 1. тачка 55. Статута Слобомир П Универзитета, на сједници,
одржаној дана 20.07.2011. године Сенат Слобомир П Универзитета, усваја сљедећи

КОДЕКС ПОНАШАЊА СТУДЕНАТА
НА СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТУ

ПРЕАМБУЛА
Циљ и сврха постојања Слобомир П Универзитета је пружити сваком студенту што је
могуће боље образовање и створити услове за њихов интелектуални, лични,
друштвени и морални развој. Сваки успјешни образовни процес претпоставља
подстицање слободног дијалога, интелектуалног поштења, отворености према
конструктивним промјенама и поштовање права свих појединаца.
Кодекс понашања студената Слобомир П Универзитета је израђен са жељом да се
његовим постојањем унапреди остваривање ових циљева на Универзитету.
Од студената Слобомир П Универзитета се очекује да се понашају као одговорни
чланови универзитетске заједнице поштујући прописе Универзитета, основна људска
права, лични интегритет и достојанство људске личности, академске слободе,
начело равноправности и правичности, као и да савјесно и професионално
извршавају своје обавезе.
Појмови употребљени у овом Кодексу су:
1. „Универзитет“ – Слобомир П Универзитет односно све зграде, просторије,
зелене и бетонске површине које припадају Универзитету, како у сједишту,
тако и у одјељењу Универзитета;
2. „универзитетска заједница“ – сви студенти, наставници, научници,
сарадници, умјетници, службеници и сви остали ангажовани оба пола,
независно од врсте и трајања њиховог уговора на основу којег остварују
права и обавезе на Универзитету;
3. „академска заједница“ – све особе које учествују у настави, научном
истраживању и менторским дјелатностима на Слобомир П Универзитету;
4. „наставник“ означава све особе оба пола које одржавају наставу на
Универзитету без обзира на наставно, научно или институтско звање и на
врсту уговора на основу којег учествују у настави;
5. „студент“ означава све особе оба пола које су укључене у наставни програм
на Слобомир П Универзитету, независно од врсте и трајања програма;
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УВОД
Кодекс понашања студената је скуп норми понашања којих су дужни придржавати се
сви студенти и студентске организације Слобомир П Универзитета.
Студенти који учине повреду норми овог Кодекса биће подвргнути дисциплинским
санкцијама из разлога заштите права осталих чланова универзитетске заједнице,
заштите имовине и стабилности Универзитета као и ради утицаја на даљи лични
развој студента који је учинио повреду.
Права и обавезе прописане овим Кодексом имају се примјењивати на радње и
понашање студената на простору који посједује, користи или контролише Слобомир
П Универзитет, као и на радње и понашање студената везане уз представљање или
заступање Универзитета.
Органи одговорни за спровођење и поштовање Кодекса понашања за студенте
Слобомир П Универзитета су Комисија од три члана именова од стране декана
факултета и Сенат Универзитета.
Слобомир П Универзитет ће обезбједити услове како би се сви студенти упознали са
садржајем Кодекса.
Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Слобомир П Универзитета.

ПРАВА СТУДЕНАТА
Слобомир П Универзитет подржава и штити сљедећа права студената:
1) право на учешће у образовном процесу;
2) право на слободу изношења и размјену мишљења и увјерења;
3) право на учешће у расправама;
4) право на научно истраживање, објављивање и размјену резултата
истраживања у мјери у којој је то у складу са законима Републике Српске одн. Босне
и Херцеговине и Слобомир П Универзитета;
5) право на објективан и праведан поступак вредновања резултата рада;
6) право на заштиту од насиља, принуде и пријетњи примјеном силе;
7) право на заштиту од околности које су опасне по живот, физичко и
психичко здравље;
8) право на заштиту од дискриминације и узнемиравања по основу
религијске, етничке и националне припадности, расе, пола, полне оријентације,
имовинског стања, родитељског или брачног статуса, трудноће, старости,
инвалидности, физичког изгледа, политичког опредјељења и здравственог стања;
9) право слободног избора начина понашања све док својим понашањем не
крше законе Републике Српске одн. Босне и Херцеговине и прописе Универзитета;
10) право на учествовање у мирним, ненасилним, пријављеним протестима
или демонстрацијама у мјери у којој они не крше права других чланова
универзитетске заједнице;
11)право на заштиту од било које врсте неразумних, илегалних или
неовлашћених испитивања или истраживања; уколико се ради о истражном поступку
овлашћених лица, потребно је обавјестити студента против којег се води истражни
поступак о току поступка и о њиховим правима;
12)право на примјену једнаког и праведног поступка утврђивања основаности
оптужби за за повреду прописа Слобомир П Универзитета;
13)право задржавања непромјењеног статуса, права и привилегија чланова
универзитетске заједнице током трајања дисциплинског поступка, осим у
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случајевима у којима представљају пријетњу за сигурност осталих чланова одн. за
универзитетску имовину;
14)право на заштиту од тражења личних података који нису на оправдан
начин везани уз образовни процес;
15)право извјештавања од стране овлашћених лица о постојању и општем
карактеру личних досијеа на Универзитету;
16)право увида, на основу захтјева, у лични досије; лични подаци о студенту
се дају другим лицима на увид само уколико постоји законска и професионална
обавеза да се ти подаци дају на увид;
17)право на удруживање са другим студентима;
18)право на избор и успостављање представничких, демократски
организованих студентских организација које су одговорне заједници студената и
Универзитету;
19)право студентских организација на заступање става који је донесен
законитим поступком одлучивања у оквиру студентске заједнице;
20)право студентских организација на пријем код овлашћених лица
универзитетске заједнице ради изношења ставова студената које заступају;
21)право на накнаду штете проистекле из немарних, злонамјерних или
неодговорних поступака било којег члана универзитетске заједнице (нпр.јавно
извињење, накнадно пружање могућности пријаве или извршења радње за коју је
студент неправедно ускраћен исл.); начин накнаде и висина штете у случају
материјалне штете уређује се прописима Слобомир П Универзитета и Републике
Српске, одн. Босне и Херцеговине.
22)право на обавјештавање о правилима и прописима понашања на Слобомир
П Универзитету.

АКАДЕМСКИ ИНТЕГРИТЕТ
Сви чланови академске заједнице требају бити одговорни за своје ријечи и поступке,
примјену истраживачких метода и постигнуте резултате.
Имајући у виду да су ријечи и идеје власништво индивидуа, свако плагирање,
злоупотреба и други облици превара представљају облике академског непоштења и
сматрају се повредом овог Кодекса.

АКАДЕМСКО ПОШТЕЊЕ
Академско непоштење угрожава квалитет образовања и обезврјеђује истинска
достигнућа чланова академске заједнице.
Било која врста преваре везане за поступак пријављивања, испитивања или друге
врсте провјере знања представља повреду овог Кодекса, што укљућује али није
ограничено само на сљедеће:
• прибављање, копирање, умножавање, употреба или намјера употребе
испитног материјала без допуштења овлашћених лица;
• прибављање, преношење, примање, употреба или намјера употребе
испитних рјешења;
• употреба или намјера употребе биљешки, података, рачунара или других
електронских справа или програма за вријеме испита уколико то није
изричито дозвољено;
• лажно представљање и представљање туђег рада као личног;
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• помагање приликом провјере знања када се очекује да студент обави
задатак самостално;
• употреба већ оцјењених радова у циљу поновног оцјењивања на истој или
другој провјери знања;
• мијењање или намјера преправљања оцјене или резултата испита одн.
извјештаја са испита или других облика провјере знања;
• намјерно уништавање академског рада или напора других студената;
• Плагирање и злоупотреба радова или дијелова радова других лица,
изношење идеја других лица као властитих, без знања аутора или навођења
извора;
• Произвођење, употреба, злоупотреба, штампање, репродукција, копирање,
мијењање, премјештање или уништавање било којег академског
материјала, универзитетског списа, документа или идентификационе
исправе без дозволе овлашћених лица;
• Стварање ситуација у којима ће други студенти бити неправедно ускраћени
за академска добра или у којима студент ствара непоштену академску
предност у односу на друге студенте. Под тим се, измедју осталог,
подразумијева:
• израда, злоупотреба, штампање, репродукција, копирање, мијењање,
премјештање или уништавање било којег универзитетског документа са
намјером преваре, дезинформације или ускраћивања информације другом
лицу;
• премјештање, скривање или намјерно ускраћивање књига или другог
библиотечког материјала, нарочито оног који спада у обавезну литературу;
• Утицање или покушај утицања на непристрасност оцјењивања од стране
наставника или комисије сматра се повредом овог Кодекса;
• Приступ у просторије универзитетске заједнице без допуштења овлашћених
особа сматра се повредом овог Кодекса;
• Јавно заступање или представљање Универзитета, било ког факултета или
академије у саставу Универзитета без одобрења овлашћених лица
представља повреду овог Кодекса;
• Јавно изношење непровјерених или нетачних података о другим студентима
и осталим члановима универзитетске заједице;
• Намјерно ометање или прекидање наставе,истраживања или других
академских активности;
• Неовлашћени приступ, крађа или уништавање интелектуалног власништва
другог лица под којим се подразумијева, али није ограничено на сљедеће:
• крађа и уништавање књига, чланака, биљешки, података, експеримената,
пројеката исл.
• улаз у базе података и документацију службеника и других чланова
академске заједнице са намјером да се прочитају, копирају, употребе,
пошаљу или измјени њихов садржај, без дозволе овлашћеног лица;
• употреба рачунара како би се саботирао рад или резултати другог студента
или било којег члана универзитетске заједнице;
• уништавање, демонтирање, мијењање или онемогућавање приступа базама
података без дозволе овлашћеног лица;
• умножавање или употреба логотипа, заштитног знака или печата било којег
факултета или академије односно Универзитета без овлашћења.
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ФИЗИЧЕ ПОВРЕДЕ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ
Било која врста намјерног физичког повређивања, злостављања, узнемиравања,
уцјењивања, онемогућавања, пријетњи, присиљавања, понижавања,
застрашивања, изругивања, вријеђања или слично, представља повреду овог
Кодекса.

УЗНЕМИРАВАЊЕ
Узнемиравањем се сматра свако непримјерено понашање према другој особи
којим се повријеђује њено достојанство, омета обављање радних задатака или
смањује квалитет живота особе. Узнемиравањем се сматра сваки поступак којег
карактеризује изостанак пристанка друге стране, а који ствара или доприноси
неугодној и непријатељској радној атмосфери, који другу особу застрашује,
вријеђа или понижава. Узнемиравање може бити вербално и физичко понашање
према другој особи утемељено на религијској, етничкој и националној основи,
раси, полу, полној оријентацији, имовинском стању, радном или образовном
статусу, породичном или брачном статусу, трудноћи, старости, инвалидности,
физичком изгледу, политичком опредјељењу и здравственом стању.
Није прихватљиво сексуално узнемиравање у облику у којем студент условљава
другог студента испуњењем неке врсте сексуалних захтјева или услуга да би му
заузврат омогућио приступ или судјеловање у било којој врсти активности на
Универзитету.

ДИСКРИМИНАЦИЈА
Није прихватљиво било какво понашање или прописи којима се дискриминишу
друга лица на основу религије, етничке и националне припадности, расе, пола,
полне оријентације, имовинског стања, радног или образовног статуса,
породичног или брачног статуса, трудноће, старости, инвалидности, физичког
изгледа, политичког опредјељења и здравственог стања.
Ова одредба није супротна пракси одабира односно селекције која је
рационална, добронамјерна, непроизвољна и која се заснива на професионалним
и етичким стандардима (нпр. студент са испод-просјечним успјехом не може
имати исте повластице као студент са високим просјеком).
Ова одредба није супротна пракси слободне и аргументоване расправе о било
којој теми, која је заснована на толеранцији и поштовању права и слобода другог
човјека.

ПУШЕЊЕ, АЛКОХОЛ, ДРОГА
Повредом овог Кодекса сматраће се:
•
•

пушење у било ком дијелу Универзитета и просторијама у којима није на
видном мјесту истакнут знак „Просторија за пушаче“;
продаја и конзумирање алкохолних пица у просторијама Универзитета
односно површинама које су под контролом Универзитета; алкохолна пића
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•
•
•

се могу конзумирати само у просторијама и приликама када је то изричито
одобрено од стране овлашћених лица Универзитета;
продаја, дистрибуција или употреба опојних дрога у просторијама
Универзитета, односно површинама које су под контролом Универзитета;
долазак на предавање или друге облике академских активности у
алкохолисаном стању или под утицајем опојних дрога.

СТАНДАРДИ ПОНАШАЊА У ПРОСТОРИЈАМА УНИВЕРЗИТЕТА
Није прихватљиво сљедеће понашање студената:
 онемогућавање улаза, излаза или ометање употребе објеката Универзитета;
 намјерно произвођење буке или коришћење средстава која изазивају буку
која омета наставни процес или крши приватност других лица;
 ометање организованих и пријављених догађаја која се одвијају на
мјестима која посједује, користи или контролише Универзитет;
 ометање било којег члана универзитетске заједнице у обављању дужности;
 непоштовање рада студентске службе, библиотеке, студентских
организација, рекреативних центара и других објеката у саставу
Универзитета.

СИГУРНОСТ И ЗАШТИТА ЛИЦА И ИМОВИНЕ УНИВЕРЗИТЕТА
Повредом овог Кодекса сматраће се:
 намјерно оштећивање или уништавање имовине Универзитета;
 уношење ватреног и хладног оружја, експлозивних направа, опасних
хемикалија и супстанци без одобрења овлашћених лица;
 изношење нетачних информација са циљем лажног узбуњивања чланова
универзитетске заједнице (лажна пријава о подметнутој бомби нпр.)
 намјерно ометање или онемогућавање рада информационог система
Универзитета (уношење вируса, изазивање поремећаја у раду програма
итд.)

ПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
Није прихватљиво:
• неодазивање на позиве који се односе на спровођење дисциплинског
поступка;
• злоупотреба или уништавање података или лажно свједочење пред
Комисијом, деканом или Сенатом Универзитета;
• намјерно иницирање дисциплинског поступка без стварног узрока;
• спречавање или покушај спречавања учешћа другог лица у дисциплинском
поступку;
• намјерно помагање или подстрекивање другог лица да омета дисциплински
поступак;
• утицање или покушај утицаја на непристрасност органа који спроводи
дисциплински поступак.
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ПОМАГАЊЕ, ПОДСТРЕКИВАЊЕ И ПОКУШАЈ
Помагање, подстрекивање или подстицање друге особе у чињењу неке радње
која се сматра повредом овог Кодекса, захтјевање, тражење, охрабривање или
унајмљивање друге особе да изврши повреду овог Кодекса, покушај извршења
радње која представља повреду - сматраће се повредом овог Кодекса.

ПРЕДСЈЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Десанка Тракиловић,
ректор Универзитета
___________________________
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