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Ради очувања достојанства Високе туристичке школе струковних студија и неговања
моралних вредности, Савет Школе, на основу члана 55. става 7. Закона о високом
образовању („Сл гласник“ бр. 76/05 ), на седници одржаној _________. године, донело је

К О Д Е КС
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ
ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Наставници, сарадници, студенти и други запослени на Високој туристичкој школи
струковних студија дужни су да у свом раду и понашању негују интелектуално поштење,
остварују циљеве и вредности високог образовања, залажу се за поштовање академских
слобода водећи стално рачуна о чувању угледа Школе као институције и угледа сваког члана
Школе појединачно.
Члан 2.
Сви чланови Школе, нaставници, сарадници, ненаставно особље и студенти, дужни су
:








да се у међусобним односима понашају у свему у складу са функцијама које имају у
Школи;
да своје задатке обављају савесно, са пуном одговорношћу, водећи сталну бригу о
интересу Школе;
да у свом раду поштују важеће законске прописе и опште акте Школе и да
документовано укажу на сваки облик кршења прописа;
да у односима са јавношћу и у својим јавним наступима промовишу интерес Школе,
да не прекорачују овлашћења дата од надлежног лица и чувају службену тајну;
да не злоупотребљавају ауторитет институције у којој су запослени ради остваривања
приватних или политичких интереса;
да развијају и негују солидарност у Школи и у оквиру својих могућности пруже
потребну подршку и помоћ;
да се према имовини Школи односе са пажњом доброг домаћина.
Члан 3.

У остваривању задатака из члана 1. овог Кодекса, чланови Школе, зависно од своје
функције у наставном процесу, имају своје специфичне задатке и одговорности и то:
1. Наставници и сарадници, као носиоци наставног процеса и васпитачи младе
генерације, дужни су да у свом односу према професији, према колегама, према институцији
у којој раде и према студентима, штите и даље афирмишу дигнитет установе у којој раде и
свој лични углед, као носилаца делатности те установе. У том смислу, од наставника и
сарадника Високе туристичке школе струковних студија захтева се следеће:



да унапређују и стално подижу квалитет наставе, како обогаћивањем њеног садржаја,
тако и прилагођавањем метода и „технологије“ извођења савременим светским
трендовима и потребама студената;
да подстичу и негују критичку мисао на Високој туристичкој школи струковних
студија;











да прате достигнућа савремене науке и да у свом научном и стручном стваралаштву
поштују правна и етичка правила која важе у овој делатности, посебно права која
проистичу из интелектуалне својине;
да промовишу академске слободе и слободу духа као високе вредности академске
заједнице, уз истовремено неговање личне одговорности за изречену реч и учињено
дело;
да се руководе начелом правичности у вредновању рада својих колега и студената,
као и свог личног рада;
да не прихватају обавезе и функције које су у сукобу са интересима Школе;
да у свом односу према другим академским институцијама поступају коректно, без
омаловажавања и дисквалификације;
да у односима са студентима успоставе однос међусобног уважавања и поверења;
да се уздрже од сваког облика недоличног понашања које би се могло протумачити
као искоришћавање, дискриминација, злоупотреба положаја или сексуално
узнемиравање студената;
да поштују личност и углед својих колега и сарадника, а посебно да их не
омаловажавају, потцењују клеветају или дискредитују на било који начин или било
којим поступком;
да савесно и одговорно обављају функције у Школи, на које су изабрани;

2. Студенти, као учесници у наставном процесу, дужни су:






да активно учествују у остваривању наставног процеса према утвређеним правилима,
нереметећи тај процес својим понашањем;
да се у Школи и ван ње понашају у складу са друштвено прихватљивим нормама и
културним стандардима
да своја Законом утврђена права на учешће у раду органа високошколске установе
користе на начин који ће допринети подизању квалитета рада и успостављању бољег
разумевања међу учесницима у наставном процесу;
да се при свим облицима провере знања не користе недозвољеним средствима;
да у Школи долазе пристојно одевени, да се придржавају кућног реда и својим
понашањем не узнемиравају остале колеге, наставнике, сараднике и друго запослено
особље.
Члан 4.

Као документ чије је доношење предвиђено Законом, Етички кодекс, даном његовог
доношења, обавезује све чланове Високе туристичке школе струковних студија. Овај
Правилник-Кодекс биће објављен на огласној табли школе.
Непоштовање одредби овог Кодекса повлачи одговарајуће санкције за починиоце.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ
Проф. др Зоран Миленковић
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