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VELEUČILIŠTE VERN' 

Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3 

Upravno vijeće   

prema prijedlogu usvojenom od Stručnog vijeća,  

na svojoj sjednici održanoj 6. lipnja 2007. godine,  

donosi  

ETIČKI  KODEKS  

VELEUČILIŠTA VERN’ 

 

 

 



U cilju ostvarenja, očuvanja i razvoja kvalitetnih međuljudskih odnosa, vrhunskih 
rezultata u procesu studiranja i prijenosa znanja te radi izgradnje, čuvanja i 
daljnjeg razvoja kolektivnog ugleda Veleučilišta VERN' te osobnog ugleda svih 
njegovih zaposlenika i studenata, Upravno vijeće donosi sljedeći Etički KODEKS, 
kao obvezujući dokument o normama ponašanja na Veleučilištu VERN': 

 

A. Studenti, nastavnici, zaposlenici i suradnici imaju  pravo: 

1. na uljudben i korektan međusobni odnos  

2. na slobodu izražavanja u skladu sa zakonima i općim moralnim načelima 

3. na slobodu udruživanja u skladu sa zakonima i općim moralnim načelima 

4. na dostupnost općih akata Veleučilišta VERN' 

5. na razgovor sa članovima uprave Veleučilišta VERN' uz najavu i potvrdu 
termina 

6. na postavljanje pitanja, dobivanje odgovora i davanje mišljenja na 
uljudben način  

7. na zdravu i ekološki čistu radnu okolinu 

B. Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici imaju obvezu: 

1. osobnim ponašanjem čuvati ugled Veleučilišta VERN'  

2. uvažavati druge i drugačije, te održavati, podržavati i poticati odnose 
međusobnog poštovanja i tolerancije  

3. aktivno sudjelovati u nastavi i ostalim aktivnostima te osobno doprinositi 
timskom radu i dinamici, kako vlastite studijske grupe i/ili nastavnog 
odjela, tako i Veleučilišta VERN' u cjelini 

4. aktivno sudjelovati u radu svih tijela Veleučilišta VERN' u koja su 
imenovani ili izabrani 

5. ponašati se uljudno i korektno u skladu s pisanim i nepisanim pravilima 
školskog kućnog reda Veleučilišta VERN' 

6. čuvati okoliš i svojim postupcima poticati ekološku svijest 



     C. Neprihvatljivo  ponašanje: 

1. omalovažavanje drugih i drugačijih te svaka diskriminacija, bilo na 
spolnoj, rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj, političkoj ili nekoj drugoj osnovi  

2. činjenje materijalne štete na imovini Veleučilišta VERN' namjerno ili 
grubom nepažnjom 

3. nepristojan i nekorektan odnos u komunikaciji te nepoštivanje osobnog i 
profesionalnog dostojanstva  

4. ometanje nastave i ostalih radnih procesa nedovoljnom pripremljenošću, 
zakašnjavanjem, prijevremenim napuštanjem ili na bilo koji drugi način 

5. dolazak na nastavu ili radno mjesto pod utjecajem alkohola ili opojnih 
droga kao i unošenje alkoholnih pića ili opojnih droga u prostore 
Veleučilišta VERN' 

6. nepoštivanje pisanih i /ili nepisanih pravila školskog reda u prostorijama 
Veleučilišta VERN' i zajedničkim prostorima koje Veleučilište VERN' dijeli 
s drugim korisnicima 

7. pušenje u prostorima koji nisu posebno za to određeni i kao takvi jasno 
označeni kao i svi ostali postupci zagađivanja okoliša i ugrožavanja 
kvalitete zdravog života 

8. davanje i primanje pomoći na provjerama znanja i ispitima, uporaba 
pomagala kada to nije izrijekom dopušteno, toleriranje takvog ponašanja 
te predstavljanje tuđeg rada kao svojeg 

9. neovlašteni pristup i omogućavanje neovlaštenog pristupa resursima 
računalnog sustava Veleučilišta VERN' i subjektima povezanim s 
Veleučilištem VERN' putem Interneta 

10. odstupanje od ugovorenih obveza s Veleučilištem VERN' 

11. svaki drugi postupak koji nije u skladu s normama dobrog odgoja i 
školskim redom te moralnim normama opće prihvaćenim u društvu 

D. Korektivne mjere 

1. u slučaju nepridržavanja odredbi ovog Kodeksa primjenit će se odredbe   
općih akata Veleučilišta VERN' 

Razumijevanjem i poštivanjem drugih i drugačijih 
izgrađujemo i izražavamo vlastito dostojanstvo! 

 


