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На основу члана 55. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 24/05
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КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ
Члан 1.
Кодексом професионалне етике (у даљем тексту Кодекс) утврђују се начела и правила
етичког и професионалног понашања у Високој текстилној струковној школи за дизајн,
технологију и менаџмент (у даљем тексту Школа) у складу са којима су наставници,
сарадници, остали запослени и студенти дужни да се понашају у свом раду у Школи.
Члан 2.
Сви запослени у Школи (наставници, сарадници, ненаставно особље) и студенти
дужни су:
да се у међусобним односима понашају у свему у складу са достојанством које
налаже функција или звање које имају у Школи;
да своје задатке обављају савесно, одговорно и у интересу Школе;
да у свом раду поштују законске прописе и опште акте Школе и да
благовремено укажу на сваки вид кршења прописа;
да у односима са јавношћу заступају и промовишу интерес Школе, да се
уздржавају од прекорачења овлашћења која су им дата од надлежних органа
Школе и да чувају службену тајну;
да се уздрже од злоупотребе Школе у сврху остваривања приватних или
политичких интереса;
да се према имовини Школе односе са пажњом доброг домаћина;
да у Школу долазе у пристојној гардероби и обући, прикладној за улазак у
јавне службе и установе (да воде рачуна о личној хигијени и уредности, да не
долазе у кратким панталонама, мајицама без рукава, кратким сукњама,
провидним блузама, папучама, у гардероби која открива рамена и стомак и
тсл.);
да својим понашањем не узнемиравају остале колеге, наставнике, сараднике и
друго запослено особље.

Члан 3.
Сви запослени у Школи и студенти, у зависности од својих функција или звања у
наставно-научном процесу имају следеће обавезе и одговорности:
1.

-

-

2.

-

-

-

-

-

Наставници, сарадници и ненаставно особље да у свом односу према Школи
у којој раде, професији којом се баве, према колегама са којима раде као и према
студентима, штите и афирмишу углед Школе. Сагласно томе, обавезни су
следеће:
да при обављању својих послова представљају Школу и да се уздрже од сваког
вида понашања који морално и материјално штети Школи и њеном угледу;
да неовлашћено износе податка о запосленима и студентима;
да у присуству студената и трећих лица не воде приватне разговоре и
дискутују о међусобним односима;
да не прихватају обавезе и функције које су у сукобу са интересима Школе;
да у односима са студентима успоставе однос међусобног уважавања, поверења
и сарадње;
да поштују личност и углед својих колега, сарадника и ненаставног особља, а
посебно је забрањено да их омаловажавају, потцењују, клеветају или да другим
поступцима стварају оговарачку, непријатељску и атмосферу нетрпељивости;
да се уздрже од сваког облика недоличног понашања које се може протумачити
као искоришћавање, дискриминација, злоупотреба положаја или сексуално
узнемиравање колега и студената итсл.
Наставници и сарадници, као носиоци наставно-научног процеса и васпитања
младих генерација, дужни су да у свом односу према Школи у којој раде,
професији којом се баве, према колегама са којима раде као и према студентима,
штите и афирмишу углед Школе и свој лични углед, као носилаца делатности
Школе. Сагласно томе, наставници и сарадници Школе обавезни су следеће:
да поштују личност, достојанство и рад студената;
да поштују личност, достојанство и рад ненаставног особља;
да пословна комуникација наставника, сарадника и ненаставног особља буде
јасна, коректна, дефинисана и усмерена на тражење мишљења и изналажење
решења или поступања по захтевима у вези са обављањем послова и задатака
из делатности Школе;
да стално унапређују квалитет наставе, како обогаћивањем садржаја наставе,
тако и прилагођавањем потребама студената;
да подстичу и негују здраву критичку мисао у Школи;
да прате достигнућа науке, технологије и уметности и да у свом научном,
стручном и уметничком стваралаштву поштују етичка правила која важе у овој
делатности, као и правна правила везана за интелектуалну својину;
да промовишу академске слободе и слободу духа као високих вредности
академске заједнице Школе, уз истовремену свест о личној одговорности за
исказану реч и учињено дело;
да се руководе начелом правичности у вредновању рада својих колега и
студената као и свог личног рада;
да у стручној оцени научних радова, уџбеника, студија, монографија и других
публикација буду непристрасни, односно да се руководе научно признатим
критеријумима и поштењем;
пословна комуникација мора да буде јасна, коректна и усмерена на испуњење
радне обавезе;
да својим изгледом, одевањем, уредношћу и пристојношћу у понашању и
међусобном опхођењу буду добар пример студентима Школе.

3.
-

-

-

Студенти, као учесници у наставно-научном процесу дужни су:
да поштују личност, достојанство и рад наставника, сарадника и ненаставног
особља;
да активно учествују у остваривању научно-наставног процеса према
утврђеним правилима и да тај процес не ремете својим недоличним понашањем
и опхођењем међусобно и према наставницима и сарадницима;
да се у Школи и ван ње понашају у складу са културним стандардима
достојним академских грађана;
да се при свим облицима наставе и провере знања не користе недозвољеним
средствима;
да своја права на учешће у раду органа Школе користе на начин који
доприноси подизању квалитета рада и бољег разумевања међу учесницима у
наставном процесу;
да професоре ословљавају са „професоре“ или „професоре презиме
професора“, сараднике у настави са „колега“ или „колега презиме сарадника“;
да се у опхођењу са ненаставним особљем Школе руководе правилима лепог
понашања и уважавања личности ненаставних радника;
да не копирају и неовлашћено умножавају било какве материјале који
представљају интелектуалну својину Школе или оригинално дело појединца.

Члан 4.
Забрањен је сваки вид политичког, страначког или верског организовања и деловања у
Школи.
Члан 5.
Сви запослени у Школи и студенти дужни су да се понашају у складу са овим
Кодексом.
Непоштовање одредби овог Кодекса од стране запослених у Школи представља
повреду радне обавезе са свим радно-правним последицама.
Непоштовање одредби овог Кодекса од стране студената повлачи њихову
дисциплинску одговорност која за последицу има мере предвиђене општим актима
Школе.
ДИРЕКТОР
др Горан Савановић, дипл.инж.маш.

