ETIČKI KODEKS SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA FORENZIČNE ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U SPLITU

Na temelju odredbi članka 48. Statuta Sveučilišta u Splitu i članka 13. Pravilnika o organizaciji i
radu Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu, Stručno vijeće na svojoj 23. redovitoj
sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine donosi

ETIČKI KODEKS
SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA FORENZIČNE ZNANOSTI

I. TEMELJNE ODREDBE
Čl. 1.
Predmet uređenja
(1) Ovim Etičkim kodeksom (u daljnjem tekstu: Kodeks) se utvrđuju osnovna i opća etička
načela i vrijednosti, etička načela u znanosti i visokom obrazovanju te na njima utemeljena etička
prava i obveze koja se odnose na ljudske i profesionalne odnose među nastavnim, znanstvenim,
studentskim, stručnim, administrativnim i drugim pripadnicima akademske zajednice
Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti (u daljnjem tekstu: Odjel) a sve u cilju opravdanja
javnog povjerenja i vjerodostojnosti znanstvene, nastavne, odgojne, obrazovane i stručne
djelatnosti u Odjelu.
Čl. 2.
Predmet primjene
(1) Kodeks Odjela sadržava moralna i deontološka načela koja u svom profesionalnom i javnom
djelovanju trebaju poštovati nastavnici, znanstvenici i drugi članovi Odjela. Riječ je o etičkim
normama, obvezama profesije te odnosa članova prema društvenoj zajednici.
(2) Načela Kodeksa primjenjuju se na odgovarajući način na sve članove Odjela. („članovi
Odjela” označuje sve osobe koje studiraju, izvode nastavu, bave se znanstvenim i stručnim
radom, surađuju u izvedbi znanstvenih, nastavnih ili stručnih programa te djeluju u okviru
zajedničkih i pomoćnih službi, neovisno o vrsti i trajanju ugovora na temelju kojega ostvaruju
prava i obveze u Odjelu kao i druge osobe koje sudjeluju u radu i djelovanju Odjela ako se
ponašanje i djelovanje tih osoba može izravno povezati s Odjelom.)
(3) Kodeks se sastoji od standarda ponašanja prilagođenih potrebama Odjela, uzimajući u obzir
načela slobode nastavnog, znanstvenog i stručnog rada te čuvanja dostojanstva i ugleda Odjela.
(4) Kodeks se dijeli na:
 opća etička načela u odnosu na moralno opravdano i moralno neprihvatljivo ponašanje u
Odjelu (glava II.);
 etička pravila u znanosti i visokom obrazovanju za nastavnike i studente (glava III.);
 odredbe o sastavu i postupku tijela koja prate ostvarivanje Kodeksa (Etičkog
povjerenstva), koje daje svoje mišljenje o ostvarivanju ili kršenju načela i pravila
Kodeksa (glava VI.);
 završne odredbe (glava V.).
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Čl. 3.
Svrha Kodeksa
(1) Po čl. 24. Pravilnika o organizaciji i radu Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti (daljnjem
tekstu: Pravilnik), Kodeksom se utvrđuju etička načela u visokom obrazovanju, znanstvenom i
istraživačkom radu na Odjelu, objavljivanju rezultata, odnosima među znanstvenicima,
nastavnicima i drugim sudionicima u znanstvenom, nastavnom i istraživačkom procesu,
postupcima i radnjama vezanim za tržišno natjecanje, te odnosu prema javnosti i sredstvima
javnog priopćavanja.
(2) Svrha Kodeksa je promicati i štiti osnovna etička načela i vrijednosti specifičnih za djelatnosti
Odjela. (regulirane čl. 9 Pravilnika)
(3) Kodeks upozorava na dužnosti svih članova Odjela i naglašava odgovorno ostvarivanje prava.
(4) Radi ostvarenja cilja iz st. 1. ovoga članka, Etičko povjerenstvo u čl. 25. i 26. Kodeksa daje
svoja mišljenja o ostvarivanju etičkih načela i standarda na Odjela, kako u načelnim pitanjima,
tako i u pojedinim konkretnim predmetima, te poduzima druge radnje i obavlja druge djelatnosti
uređene Kodeksom.
(5) Postupci propisani Kodeksom ne određuju prava, obveze i odgovornosti i nisu alternativa za
građanske, kaznene, upravne ili stegovne postupke uređene zakonima, drugim propisima i aktima
Odjela.
(6) Mišljenje dano u postupku uređenom Kodeksom djeluje svojim autoritetom, ne obvezuje
druga tijela i nije upravni akt.
II. OPĆA ETIČKA NAČELA I NJIHOVE POVREDE
II.1. Opće vrijednosti i načela:
Čl. 4.
Načelo mirnog uživanja prava
(1) Odjel svakom svojem članu mora osigurati uživanje svih ljudskih prava koja se ostvaruju
unutar sveučilišne zajednice te poštovanje prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike
Hrvatske.
Čl. 5.
Načelo poštovanja integriteta i dostojanstva osobe
(1) Svi članovi Odjela trebaju biti poštovani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima na život,
integritet i dostojanstvo. Svim članovima mora biti osigurano pravo na privatnost.
Čl. 6.
Načelo autonomije znanstvenoga, stručnoga i nastavnoga rada
(1) Svi članovi Odjela imaju pravo autonomno djelovati u Odjelu, u granicama svojeg statusa i u
skladu s ciljevima Odjela.
(2) Svim članovima Odjela treba se priznati pravo na nesmetan profesionalni razvoj i
usavršavanje u skladu s osobnim mogućnostima i planovima, u mjeri u kojoj se pritom ne
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narušava isto pravo drugih osoba. Za ostvarenje ovog prava Odjela osigurava odgovarajuće
uvjete.
(3) Svi članovi Odjela imaju obveze i odgovornosti prema drugima u smislu poštena, iskrena i
nepristrana ponašanja i prihvaćanja kriterija izvrsnosti u svim domenama radi ostvarivanja
zajedničkoga dobra Odjela u cjelini.
(4) Znanstveno, nastavno ili stručno djelovanje zaposlenika Odjela izvan samog Odjela ne smije
štetiti interesima Odjela, studentima s Odjela niti Sveučilištu u Splitu.
Čl. 7.
Načelo jednakosti i pravednosti
(1) Svaki član Odjela treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način koji
isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemirivanje ili iskorištavanje. Odjel je dužan
osigurati uvjete za ostvarivanje načela jednakosti i pravednosti.
(2) Članovi Odjela ne smiju zlorabiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi
izazovu posljedice koje mogu utjecati na mogućnost objektivnoga prosuđivanja te etičkoga i
profesionalnog obavljanja radnih obveza.
(3) Svim članovima Odjela treba osigurati jednake uvjete ostvarivanja profesionalnih obveza,
iskazivanja intelektualnih sposobnosti i napredovanja.
II.2. Neprihvatljiva ponašanja
Čl. 8.
Diskriminacija
(1) U skladu s načelima iz čl. 5. do 7. ovog Kodeksa, nedopustiv je svaki oblik neposredne i
posredne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu,
spolnoj orijentaciji, imovinskom stanju, porijeklu, obiteljskom i bračnom statusu, godinama,
invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom obrazovanju i zdravstvenom stanju.
(2) Isključivi kriteriji vrednovanja i napredovanja smiju biti stručnost, sposobnost i profesionalne
zasluge, odnosno, osposobljenost i rezultati u obavljanju određene vrste radnih zadataka.
Čl. 9.
Uznemirivanje
(1) Zabranjena je svaka vrsta uznemirivanja između članova Odjela.
(2) Uznemirivanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koje znači
povrjedu osobnog dostojanstva, koje ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje
kvalitetu njezina života te svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, koji
stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih i obrazovnih okolnosti ili koji
drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava.
(3) Neprihvatljivo je svako spolno uznemirivanje. Spolno uznemirivanje specifičan je oblik
uznemirivanja koje karakterizira izostanak pristanka ili odbijanje druge strane, a uključuje
ponavljano neželjeno upućivanje verbalnih i fizičkih prijedloga spolne naravi drugoj osobi,
fizičko napastovanje, ponavljano neželjeno iznošenje šala i napomena koje su spolno obojene,
ruganje i ismijavanje koje je spolno obojeno, izlaganje spolno uvredljivoga i uznemirujućega
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materijala te zahtijevanje spolnih usluga u zamjenu za određeno djelovanje ili propuštanje s
pozicije autoriteta.
(4) Svaka osoba ima pravo i dužnost prijaviti uznemirivanje koje je počinio član Odjela. Na
osobu koja je odbila uznemirivanje ili prijavila takvu vrstu ponašanja ne smije se prenositi
nikakav pritisak.
Čl. 10.
Predrasude
(1) Svi članovi Odjela trebaju se truditi da budu što objektivniji i ne smiju dopustiti da predrasude
bilo koje vrste utječu na njihove postupke u akademskim, istraživačkim, administrativnim,
poslovnim i upravljačkim djelatnostima.
(2) Ocjenjivanje djelatnosti i profesionalne kompetencije bilo kojega člana Odjela ne smije
počivati na kriterijima koji nisu neposredno relevantni za obavljanu djelatnost ili profesionalne
obveze.
III. ETIČKA NAČELA U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU
III.1. Opća etička načela u znanosti i visokom obrazovanju
Čl. 11.
Pravo na akademsku slobodu
(1) Odjel štiti akademsku slobodu kao temeljni uvjet i obilježje u procesu poučavanja,
znanstvenoga istraživanja i stručnoga rada. Članovi akademske zajednice u svojim istraživanjima
trebaju biti vođeni idejom slobode znanstvenog i intelektualnog stvaralaštva te trebaju izvršavati
svoje tradicionalno pravo ispitivanja i kritiziranja društvenih vrijednosti i struktura u duhu
odgovornog, objektivnog i poštenog traganja za istinom te stjecanja i distribucije znanja. Odjel
štiti sve članove akademske zajednice od svakog pokušaja suživanja, ograničavanja ili
uskraćivanja te slobode.
(2) Odjel podupire i potiče slobodu mišljenja i izražavanja mišljenja kao temeljnu vrijednost u
svim segmentima sveučilišnoga života i rada.
Čl. 12.
Znanstvena čestitost
(1) Smatra se da su svi sudionici osposobljeni u području svojega znanstvenog, nastavnog i
stručnog rada, dok se ne dokaže suprotno.
(2) Rezultati znanstvenog rada, posebice znanstvenih istraživanja, imaju se prikupljati u skladu s
etičkim standardima znanstvene prakse, uz poštivanje tehničkih standarda.
(3) U cilju osiguranja potpunosti i istinitosti podataka koje su prikupile druge osobe, u
znanstvenom radu potrebno je poduzeti sve potrebne mjere i detaljno dokumentirati sve izvore
podataka.
(4) Izvorni podatci pohranjuju se, čuvaju, obrađuju, koriste i prenose tako da se spriječi njihovo
gubljenje, uništenje, pristup neovlaštenim osobama, razotkrivanje povjerljivih i tajnih podataka ili
moguće zlouporabe tijekom propisanog vremena od završetka istraživanja.
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Čl. 13.
Načelo profesionalnosti
(1) Od članova Odjela očekuje se da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički besprijekorno
ispunjavaju sve svoje obveze prema studentima, kolegama i ostalim članovima Odjela. U
svojemu djelovanju članovi Odjela slijede načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti,
korektnosti, dijaloga i tolerancije.
(2) Obveza je članova Odjela poštovanje kriterija stručnosti i izvrsnosti te u skladu s time stalno
stručno usavršavanje unutar izabranoga profesionalnoga područja i utemeljivanje svih
profesionalnih i etičkih prosudbi na dostupnim činjenicama, isključujući predrasude bilo koje
vrste.
(3) Svi članovi Odjela trebaju održavati i poticati suradnju u profesionalnim odnosima i nastojati
na učinkovitoj uporabi dobara Odjela, težeći povećanju dobrobiti znanosti i smanjivanju gubitaka
uvijek kad je to moguće. Od svih članova Odjela očekuje se djelovanje u duhu zajedničkih ciljeva
te sudjelovanje u djelatnostima izvan Odjela koje neće biti u sukobu s njihovim profesionalnim
obvezama na Odjelu, niti štetiti tim obvezama, kao ni ugledu Odjela.
Čl. 14.
Načelo poštovanja zakona i pravnih postupaka
(1) Od svih članova Odjela očekuje se poštovanje svih pravnih propisa i pravnih postupaka koji
se tiču njihovih obveza kao članova sveučilišne zajednice.
(2) Odjel mora osigurati uvjete nužne za upoznavanje svojih članova sa svim relevantnim
pravilima koja se tiču njihovih obveza.
(3) U svim postupcima koji se odnose na ostvarenje načela i pravila iz Kodeksa ili su u vezi s
njima, članovima Odjela u pravima i obvezama o kojima je riječ treba osigurati mogućnost
sudjelovanja u postupku, dati pravo da se izjasne o relevantnim navodima i iznesu svoje
argumente, te osigurati ravnopravan položaj u postupku u odnosu prema drugim sudionicima koji
se nalaze u istom ili usporedivom položaju.
(4) U svakome slučaju u kojem postoji neslaganje pri tumačenju i primjeni načela Kodeksa,
članovi Odjela sporna pitanja najprije rješavaju unutar sredine u kojoj je do povrjede došlo ili kod
mjerodavnih tijela Odjela, u skladu s odredbama Kodeksa. Obraćanje tijelima izvan Sveučilišta
primjereno je i nužno pri šutnji administracije Odjela, kada Odjel ne rješava problem ili kada član
Odjela ima dokaze da je problem riješen nepravedno ili nepotpuno.
(5) Nadležna tijela Odjela dužna su pravodobno djelovati radi prevencije i suzbijanja povrjeda
Kodeksa. U tu svrhu on treba pokretati postupke i poduzimati druge radnje u granicama svoje
nadležnosti te istražiti sve prijave u kojima se iznosi sumnja u etičnost ponašanja članova Odjela.
III.2. Povrede općih etičkih načela u znanosti i visokom obrazovanju
Čl. 15.
Izmišljanje, krivotvorenje i plagiranje
(1) U znanstvenom i istraživačkom radu potpuno je neprihvatljivo izmišljanje, krivotvorenje i
plagiranje rezultata.
(2) U smislu ovog Kodeksa izmišljanjem se smatra bilježenje ili objavljivanje krivih, lažnih ili
netočnih podataka.
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(3) U smislu ovog Kodeksa krivotvorenjem se smatra svako djelovanje kojim se suprotno
načelima znanstvenog poštenja manipulira objektom, opremom ili procesom istraživanja sa
svrhom da se namjerno podese, ispuste iz analize ili pristrano protumače rezultati znanstvenog
istraživanja.
(4) U smislu ovog Kodeksa plagiranjem se smatra prepisivanje ili preuzimanje tuđih misli ili na
koji drugi nedopušteni način preuzimanje teksta, ideja ili rezultata istraživanja drugih autora, bez
navođenja izvora u bilješkama, tekstu ili na kraju rada, prikazujući ih kao svoje i/ili kao nove.
Čl. 16.
Zlouporaba autorstva i intelektualnog vlasništva
(1) U smislu ovog Kodeksa zlouporabom autorstva smatra se:
 nezasluženo autorstvo (bez ispunjavanja uvjeta autorstva) te pokušaji takvog autorstva;
 podmetanje autorstva (gdje se nekoga bez znanja i pristanka dopisuje na popis autora);
 prisvajanje autorstva temeljem nadređene funkcije te financijske ili druge potpore;
 namjerno izostavljanje autora koji ispunjavaju uvjete za autorstvom s popisa autora;
 namjerno krivo ili pristrano citiranje literature.
(2) Neovlašteni pristup, krađa ili uništavanje intelektualnog vlasništva druge osobe predstavlja
povredu Kodeksa.
III.3. Prava i obveze članova akademske zajednice Odjela
Čl. 17.
Prava i dužnosti nastavnika
(1) Po čl. 44 Pravilnika, znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost u Odjelu izvode nastavnici,
znanstvenici, suradnici i ostale osobe izabrane u stručna zvanja (u daljnjem tekstu: nastavnici).
(2) Nastavnici imaju pravo i dužnost ravnati se prema načelima akademske slobode, etičke i
intelektualne odgovornosti.
(3) Akademska zajednica Odjela dužna je čuvati ugled svoje ustanove kulturnim ponašanjem u
privatnom i javnom životu.
Čl. 18.
Osobne i profesionalne karakteristike nastavnika
(1) Kod nastavnika se izrazito cijeni otvorenost uma, radoznali znanstveni duh, kreativnost,
pouzdanost, stručnost i informiranost.
(2) Nastavnici imaju pravo i dužnost trajnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja. Od
nastavnika se očekuje praćenje novih dostignuća i otkrivanje novih tehnika i metoda prihvaćenih
od njihove struke.
(3) U svom znanstvenom i profesionalnom radu i napredovanju nastavnici su dužni poštovati
dostignuća drugih u cilju interdisciplinarnog karaktera Odjela.
(4) Nastavnici uvijek moraju navoditi izvore kojima se koriste u svom znanstvenom radu i
istraživanju poštujući autorska prava.
(5) Nastavnici se moraju u svom radu, djelovanju i ponašanju držati moralnih načela, načela
znanstvene istine i kritičnosti, te štititi ugled Sveučilišta i Odjela.
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(6) Nastavnici stegovno odgovaraju za povrede svojih radnih obveza i drugih obveza iz rada i u
vezi s njim, kao i zbog grubog narušavanja ugleda Odjela predviđenog čl. 60. Pravilnika, te
etičkim kodeksima Sveučilišta i Odjela.
(7) U izvršenju svojih poslovnih zadataka nitko od nastavnika ne smije tražiti ili prihvaćati mito
od strane studenata ili drugih članova Odjela.
(8) Ukoliko se nastavnik nađe u sukobu interesa dužan je pismenim putem obavijestiti
Povjerenstvo o novonastaloj situaciji.
(9) Nastavnici su dužni poznavati pravilnike, priručnike i uobičajene poslovne prakse u Odjelu, u
području njemu primjerenih zadataka i ovlasti.
(10) Istupanje u javnost s ciljem iznošenja podataka, rada ili funkcioniranja Odjela kao i svako
javno komentiranje glasina vezanih za poslovanje Odjela i njegovih članova strogo je zabranjeno.
Čl. 19.
Dužnosti nastavnika u odnosu prema studentima
(1) Nastavnici su dužni poštovati obrazovne ciljeve, strategije i standarde Odjela. Od njih se
očekuje da usmjeravaju studente u ljudskom i znanstvenom razvoju, da ih potiču na osobnu
odgovornost i samostalnost.
(2) Nastavnici su dužni studente uvoditi u znanstveni i stručni rad, pomagati im u usvajanju
znanja i učenju primjene istih u svrhu zvanja forenzičara.
(3) Neetično je favoriziranje jednog studenta na štetu drugih. Nastavnici su dužni objektivno
vrednovati stručne i znanstvene radove svojih studenata, primjenjujući ista pravila vrednovanja za
sve. Očekuje se od nastavnika nepristranost u odnosu na studente.
(4) Svaki oblik varanja u nastavnom procesu, napose u odnosu na provedbu ispita, etički je
neprihvatljiv.
Čl. 20.
Dužnosti nastavnika u odnosu prema kolegama
(1) U odnosu na svoje kolege od svih članova nastavnog tijela Odjela očekuje se poštivanje
različitosti mišljenja.
(2) Od nastavnika se očekuje vrednovanje dijaloga i izmjena potrebnih informacija i ideje u svrhu
poboljšanja kvalitete međusobnih odnosa i rada Odjela.
(3) Nastavnik koji se nađe u poteškoćama i neprilikama a svojim kolegama dužan je obavijestiti
Etičko povjerenstvo Odjela (u daljem tekstu: Povjerenstvo).
(4) Nastavnik koji se nađe u poteškoćama jer poštuje bilo koje od načela ovog Kodeksa mora
imati potporu svojih kolega.
(5) Ukoliko dođe do sukoba mišljenja unutar akademske zajednice oko etičkih pitanja ili se od
nastavnika traži da postupa suprotno svojim etičkim uvjerenjima dužan je obratiti se
Povjerenstvu.
(6) Prije izlaska u javnost zbog nesporazuma s akademskom zajednicom nastavnik je dužan
obratiti se Povjerenstvu Odjela i obavijestiti ga o razmiricama te čekati njegovu odluku.
(7) Etički je nedopustivo prešutjeti Povjerenstvu bilo kakva saznanja o onome tko ili što
ugrožava pravila određena Kodeksom Odjela.
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Čl. 21.
Prava i obveze studenata
(1) Studenti uživaju pune ljudske, akademske i intelektualne slobode kao i svi drugi pripadnici
akademske zajednice, bez obzira na status, iskustvo i znanje.
(2) Odjel uvažava, cijeni i poštuje sva studentska prava navedena u čl. 64. Pravilnika.
(3) Studenti Odjela imaju pravo na:
 pravednost i jednakost vrjednovanja rada i rezultata rada;
 zaštitu od nasilja, prinude, prijetnji, diskriminacije i uznemiravanja u okviru odnosa u
Odjelu;
 zaštitu od okolnosti tijekom nastave koje su opasne po život, fizičko i psihičko zdravlje;
 sudjelovanje u mirnim, nenasilnim, prijavljenim prosvjednim postupcima ili
demonstracijama u mjeri u kojoj oni ne krše prava drugih članova sveučilišne zajednice i
ne ugrožavaju imovinu Odjela;
 pravo na zaštitu od bilo koje vrste nerazboritih, ilegalnih ili neovlaštenih ispitivanja ili
istraživanja nad studentima; ukoliko se radi o istražnom postupku ovlaštenih osoba,
potrebno je izvijestiti studenta/studenticu protiv kojega se provodi istražni postupak o
tijeku postupka te o njihovim pravima;
 primjenu jednakog i pravednog postupka utvrđivanja utemeljenosti optužbi za povrjedu
propisa Odjela;
 zadržavanje nepromijenjenog statusa, prava i privilegija članova sveučilišne zajednice
tijekom trajanja disciplinskog postupka, osim u slučajevima u kojima predstavljaju
prijetnju za sigurnost i dobrobit ostalih članova sveučilišne zajednice ili za sveučilišnu
imovinu;
 pravodobno i primjereno upoznavanje s uvjetima studiranja te svim odlukama Odjela koje
se tiču studiranja i studentskog standarda;
 obavještavanje o pravilima i propisima ponašanja na Odjelu.
(4) Studenti su dužni poštovati Statut Sveučilišta u Splitu, norme Kodeksa Odjela i odluke
nastavnog vijeća koji se tiču studenata s Odjela odnosno studiranja na Odjelu.
(5) Studenti su dužni odnositi se prema nastavnicima i članovima Odjela onako kako očekuju da
se oni odnose prema njima, s poštovanjem i u skladu s vrijednostima akademske zajednice.
Zabranjen je svaki oblik verbalnog vrijeđanja i fizičkog sukobljavanja.
(6) Od studenata se očekuje afirmativan odnos prema nastavi i radnim navikama da bi postigli što
bolje rezultate.
(7) Neetična je bilo kakva vrsta prijevare da bi se došlo do izvrsnih rezultata, priznanja ili
olakšica. Prepisivanje, objavljivanje tuđeg rada pod svojim imenom, povreda intelektualnog
vlasništva i autorskih prava drugih, povlači sankcije po odredbi ovog Kodeksa, odnosno
Povjerenstva.
(8) Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave. Studenti su dužni poštivati unaprijed
dogovoren raspored nastave, te sve promijene u rasporedu o kojima su bili pravovremeno
obaviješteni.
(9)Svi studenti kojima Odjel uvjetuje upis na Odjel polaganjem razlikovnog/ih ispita, dužan je
prije upisa ispuniti taj uvjet.
(10) Studenti su dužni pohađati sve obavezne predmete, poštivati ispitne rokove i držati se
propisanog postupka prijavljivanja ispita.
(11) Studenti su dužni skupiti određeni broj bodova za upis u narednu godinu te u okviru zadanih
rokova i uvjeta ispunjavati svoje svakodnevne zadatke i obveze.
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(12) Očekuje se od studenata poznavanje njihovih prava i dužnosti i poštivanje istih.
(13) Očekuje se od studenata promicanje humanosti u svim prilikama, solidarnost, kolegijalnost i
kulturno ponašanje u odnosu prema drugim studentima i prema nastavnicima.
(14) Očekuje se izbjegavanje bilo kakvog oblika diskriminacije, zloporabe, izrugivanja i
uznemiravanja, na bilo kojoj osnovi, svih članova Odjela.
(15) Nedopustiv je bilo kakav oblika korupcije i nuđenja mita.
(16) Ne tolerira se bilo kakav oblik ponašanja koje ugrožava sigurnost drugih ili stvaranje
okolnosti koje se smatraju opasnim za život.
(17) Zabranjen je pristup u privatni ured ili prostor bilo kojeg člana Odjela bez dopuštenja
ovlaštenih osoba.
(18) Zabranjeno je javno zastupanje ili predstavljanje Odjela ili studentske organizacije bez
dopuštenja ovlaštenih osoba.
(19) Zabranjeno je javno iznošenje neprovjerenih i netočnih podataka o drugim studentima i
ostalim članovima Odjela ili sveučilišne zajednice.
(20) Od studenata se očekuje da svojim ponašanjem, izražavanjem, odijevanjem i svojim radom
čuvaju ugled Odjela.
(21) Bilo kakav oblik nepoštivanja normi iz Kodeksa od strane svojih kolega ili nastavnika,
student je dužan prijaviti Povjerenstvu Odjela.

IV. TIJELA KOJA PRATE OSTVARENJE KODEKSA
IV.1. Izbor i svrha Etičkog povjerenstva
Čl. 22.
Izbor Etičkog povjerenstva
(1) Povjerenstvo imenuje Stručno vijeće Odjela na prijedlog pročelnika, na vrijeme od dvije
godine.
(2) Povjerenstvo ima pet članova. Ako se mišljenje traži u vezi s pitanjem koje se tiče ponašanja
studenata ili je pitanje od neposredne važnosti za studente, povjerenstvo se proširuje za dva člana
koji se imenuju iz redova studenata.
(3) Predsjednika Povjerenstva biraju članovi Povjerenstva između sebe. On treba biti iz reda
nastavnika.
(4) Prilikom sastavljanja Povjerenstva, vodi se računa o zastupljenosti oba spola.
(5) Stručno vijeće donosi Pravilnik Povjerenstva. Dopunska pravila o svom radu i djelovanju
može u okviru ovoga Kodeksa donijeti i samo Povjerenstvo.
Čl. 23.
Svrha Etičkog povjerenstva
(1) Povjerenstvo je savjetodavno tijelo koje prati ostvarenje, provedbu i poštivanje Kodeksa.
(2) Po čl. 24. Pravilnika Odjela Povjerenstvo predlaže Kodeks Odjela kojeg donosi Stručno vijeće
Odjela.
(3) Zadatak Povjerenstva Odjela je promicanje i zaštita etičkih načela u znanstvenom radu,
nastavnoj djelatnosti, međusobnim odnosima i javnom istupanju svih članova Odjela u skladu s
Kodeksom.
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(4) U okvirima svoje nadležnosti Povjerenstvo autonomno tumači odredbe Kodeksa u načelima
pitanjima i u konkretnim slučajevima.
(5) Povjerenstvo donosi mišljenja i odluke po povjerenoj dužnosti, u skladu s Kodeksom i
vlastitom savješću.
IV.2. Postupak pred Etičkim povjerenstvom
Čl. 24
Podnošenje i primanje zahtjeva
(1) Postupak pred Povjerenstvom Odjela pokreće se zahtjevom za davanje mišljenja o povredama
etičkih načela iz glava II. i III. ovog Kodeksa počinjenog od strane članova Odjela.
(2) Zahtjev iz st. 1. ovog članka može podnijeti pravna ili fizička osoba. Zahtjev mora biti u
pisanom obliku, obrazložen i potkrijepljen dokazima, te potpisan od podnositelja.
(3) Povjerenstvo, nakon što je primilo zahtjev, a najkasnije u roku od sedam dana od primitka,
dužno je dostaviti presliku zahtjeva onomu za koga se tvrdi da je povrijedio etička načela te
zatražiti njegovo očitovanje o zahtjevu.
(4) Osoba za koju se traži mišljenje o povredi etičkih načela, dužna je pisano se očitovati o
zahtjevu najkasnije u roku od petnaest dana.
(5) Ukoliko ima nejasnoća Povjerenstvo može zatražiti dodatne podatke i objašnjenja od
podnositelja ili od drugih zainteresiranih osoba.
Čl. 25
Mišljenje
(1) U roku od 30 dana od dana primitka očitovanja člana prema kojem je podnesena prijava
Povjerenstvo Odjela donosi mišljenje o povredama etičkih načela iz ovog Kodeksa.
(2) Kod ispitivanje etičkog postupanja nekog člana Odjela, prije donošenja mišljenja, članu
prema kojem je podnesena prijava treba omogućiti da se izjasni i iznese svoje objašnjenje.
(3) Članovi Povjerenstva raspravljaju o temama vezanim za predmet postupka, zauzimaju
stajalište i formiraju mišljenje isključivo na temelju navoda i podataka iz prethodno zaprimljenog
zahtjeva i iz prethodno prikupljene dokumentacija potrebne za razumijevanje slučaja te u skladu s
odredbama Kodeksa.
Čl. 26.
Iznošenje mišljenja i odluka
(1) Mišljenje Povjerenstva mora sadržavati sljedeće podatke:
 opis zahtjeva i pitanja o kojima je Povjerenstvo raspravljalo;
 navode o načelima i pravilima Kodeksa koje je u povodu zahtjeva Povjerenstvo uzelo u
obzir;
 stajalište Povjerenstva o tome je li ponašanje opisano u zahtjevu u skladu s Kodeksom ili
ne;
 razloge za mišljenje Povjerenstva;
 podatak o tome je li mišljenje doneseno jednoglasno ili ne.
(2) Mišljenje se donosi temeljem glasova većine članova Povjerenstva
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(3) Ako mišljenje nije dano jednoglasno, a suglasnosti se treba težiti, članovi Povjerenstva koji su
imali različita stajališta od većine trebaju svoja izdvojena mišljenja priložiti uz mišljenje
Povjerenstva.
(4) Ako Povjerenstvo zaključi da na temelju zahtjeva i drugih primljenih podataka ne može
donijeti svoje mišljenje, da nije nadležno za davanje mišljenja ili ako iz bilo kojeg drugog razloga
ne može ili ne želi donijeti mišljenje, predsjednik Povjerenstva o tome je dužan u roku od sedam
dana obavijestiti pročelnika i podnositelja zahtjeva te navesti razloge za nedonošenje mišljenja.
(5) Mišljenje ili stajalište koje su zauzeli u odnosu na zahtjev koji im je podnesen Povjerenstvo
dostavlja pročelniku Odjela, podnositelju zahtjeva i onomu na koga se zahtjev odnosi u pisanom
obliku, u roku od 15 dana.
(6) Ukoliko je Povjerenstvo donijelo mišljenje i ustanovilo da je došlo do povrede pravila i načela
Kodeksa Odjela, treba ocijeniti stupanj te povrede i iznijeti prijedlog o eventualnim sankcijama.
(7) Pročelnik Odjela je dužan pročitati mišljenje Povjerenstva na prvoj sljedećoj sjednici
Stručnog vijeća.
(8) Protiv mišljenja Povjerenstva strana koja misli da je oštećena, može u roku od 15 dana uložiti
žalbu Etičkom povjerenstvu Sveučilišta u Splitu.
(9) Onoga tko lažno i/ili zlonamjerno podnese prijavu o navodnom kršenju Kodeksa, pročelnik, u
dogovoru s članovima Povjerenstva treba primjereno kazniti stegovnom mjerom.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
(1) Ovaj Kodeks mogu koristiti svi članovi Odjela koji imaju stalnu obvezu i dužnost poštovati
sve točke ovog Kodeksa.
(2) Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Odjela.

KLASA: 602-04/13-05/00001
URBROJ: 2181-227-05-13-0001
U Splitu, 19. rujna 2013.

Tajnik Odjela

Pročelnik Odjela
Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović

Ante Lozina, dipl. iur.

Ovaj Kodeks objavljen je na oglasnoj ploči Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti dana 19.
rujna 2013. godine.
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