
 
 
Врз основа на член 94 од Законот за високото образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 82/2018) во врска со член 182 став 3 од Статутот Универзитетот за 
информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид на Сенатот на 
Универзитетот, на седница одржана на ден 25.06.2021 година, го донесе следниот 
 
 

ЕТИЧКИ КОДЕКС 
на Универзитетот за информатички науки и технологии 

„Св. Апостол Павле“ Охрид 
 

Член 1 

Ние вработените на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол 
Павле“ Охрид, свесни за значењето на Универзитетот во создавањето на темелните 
претпоставки за развојот на општеството, сe обврзуваме дека индивидувално и низ 
институционалните механизми на делување, со целокупниот свој морален и 
професионален капацитет, чест, достоинство и одговорност се ставаме во функција на:  
  
• негување, развивање и заштита на автономијата на Универзитетот, академската слобода 
и другите права и слободи на човекот 
• развивање на Универзитетот како институција на највисоки вредности: знаењето, 
добрината, хуманоста и општествениот напредок 
• чување и зголемување на угледот на Универзитетот и личниот углед и достоинство  
• развивање на интеграцијата на Универзитетот, на секое ниво на дејствување 
• негување и обезбедување на еднаквоста и рамноправноста на единиците на 
Универзитетот, студентите и наставниците, соработниците и другите вработени на 
Универзитетот 
• совесно и одговорно извршување на педагошките и другите обврски на образовната и 
научна дејност на вработените на Универзитетот 
• заштита и унапредување на правата на студентите  
• заштита и унапредување на правата на наставниците, соработниците и другите 
вработени на Универзитетот 
• меѓусебно почитување, грижа и помагање во образовната и научната дејност 
• градење на партнерски односи на професорите со студентите, помагање и грижа за 
нивниот развој, поттикнување на отвореноста, иницијативноста, креативноста и критичкото 
мислење на студентите  



 
• негување и развој на општите и универзитетските традиции и вредности  
• спречување и осуда на корупција, девијантни појави и злоупотреби и активирање на сите 
превентивни, но и репресивни механизми за нивно сузбивање. 
 
 

Член 2 
Одговорноста за повреда и загрозување на етичките вредности и норми на Универзитетот 
ја утврдува Етички комитет на Универзитетот, кој е составен од седум членови, од кои 
четири од редот на наставниците, еден од редот на соработниците, еден од студентите и 
еден од Стручната и административна служба на Универзитетот  
Членовите од редот на наставниците, соработниците и од Стручната и административна 
служба на Универзитетот, на предлог на Ректорот, ги избира Универзитетскиот сенат, за 
време од три години, со право на повторен избор.  
Членот од редот на студентите, на предлог на Универзитетското студентско собрание, го 
избира Универзитетскиот сенат, за време од една година, со право на повторен избор. 
Универзитетскиот сенат донесува посебен Правилник за работа на Етичкиот комитет.  
 
 
                                                                    Член 3 

На Универзитетот се спроведуваат сите етички норми на академската научна и образовна 
работа. 

Во науката се следат етичките норми на развивање на научните сознанија; на почитување 
на статусот на истражувачкиот предмет и област; на автентичност и оригиналност на 
сознанијата, на поврзување во истражувањето со другите истражувачки и научни 
институции во земјата и во светот, на достапност на сознанијата за сите заинтересирани, 
пред се за научната јавност. 

Сите научни сознанија на Универзитетот му припаѓаат на неговиот научен корпус. Треба 
да се наведе дека нивните создавачи се членови на Универзитетот и дека тие сознанија се 
создадени во рамките на неговата дејност. 

Научните сознанија на Универзитетот се рецензираат со ажурност и со научна објективност 
и справедливост. Рецензиите се јавни. 

На Универзитетот не се манипулира со научните сознанија, ниту се користат за нехумани 
и неетички цели. Предвидени се и санкции за таквите постапки, меѓу кои најстрого се 
осудува преземањето сознанија без наведување на изворот (плагијат). Универзитетот ги 
штити правата на интелектуална сопственост. 

Универзитетот ги обучува своите студенти, постдипломци и докторанди за ваквите етички 
функции на науката. Сите тие имаат обука за општите светски и национални стандарди во 
етиката и биоетиката, како и посебна обука за професионалната етика. 
 
 
                                                                          Член 4 

Универзитетот се грижи за слободните, за духовните стремежи, кои, како начин на 
развивање на академскиот дух и на сознанијата, посебно им се препорачуваат на младите. 

Co соодветни социјални и економски мерки, тој се грижи и за материјалните услови за 
работа на неговите дејци. 



Посебна грижа на Универзитетот е посветена на материјалната положба на студентите и 
на специјализантите: им се помага да користат стипендии и други фондови корисни за 
нивниот развиток, се организира заштита на нивното здравје, се организира или се помага 
основање на студентски домови и на објекти за добра и евтина исхрана, им се овозможува 
користење на сите научни фондови на академските институции, за чие ширење, добро 
работење и унапредување се грижи самиот Универзитетот. 

Студентите и младите научни кадри на Универзитетот целосно, правилно и благовремено 
се запознаваат со своите права и со можностите за студирање и за стипендирање, како и 
со другите потенцијали за нивниот личен развој во земјата и во странството. Универзитетот 
настојува и дава иницијатива и помош за унапредување на положбата на студентите и на 
младите стручњаци во рамките на општеството, се залага за создавање прописи и други 
можности за нивно промовирање и за вклучување во дејствените, културните и социјалните 
процеси. 

Универзитетот ги унапредува духот и практиката на филантропијата и се ангажира за 
создавање фондови, фондации и легати, кои ќе помогнат во академската дејност, посебно 
во работата и во подобрувањето на материјалните услови за студентите и за младите 
научни кадри. 

И со актите и со постојаната образовна и правна активност, Универзитетот не дозволува 
да се појави ниедна форма на корупција во однос на студентите и младите научници. Тоа 
се однесува на сите видови поткуп, насилничко однесување, уценување, манипулирање со 
студентите и со подредените во хиерархијата, како и на другите видови нехумано и 
неморално дејствување, посебно на секој вид морално и сексусално искористување. 
Универзитетот посебно се застапува за фер оценување, за регуларност на приемните и на 
другите испити и за правилно доделување стипендии, грантови и други видови материјална 
поддршка на студентите за нивно живеење, студирање и научно работење. 

Универзитетот посебно ги заштитува студентите, специјализантите, младите научни 
работници и женските личности во своите редови од секаков вид притисок, уцени и 
малтретирање. 

Универзитетот не дозволува приватизирање на научната и на наставната дејност, 
непотизам, искористување на позицијата за уцена на студентите и на подредените, 
продажба на учебници, книги и на други наставни материјали во форма на уцена, 
искористување на работното место и на позицијата за нечесно заработување во наставата 
и на испитите (приемните и редовните). 

Универзитетот посебно се грижи за здравјето и за културното воздигнување на своите 
студенти и ги унапредува спортските и културните активности на младите во своите 
редови. 

 
Член 5 

Етичкот  кодекс треба да биде објавен на веб страницата на Универзитетот, како и на видни 
места во просториите на Универзитетот.  
 

Член 6 
Овој Етички кодекс влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот, а ќе биде објавен на веб страната на Универзитетот.  

 



Претседател на Сенат 
 

         ________________________ 
       Вон. проф. д-р Атанас Христов с.р. 

 


