
 

Врз основа на член 52 став 1 алинеа 33 од Законот за високото образование, 
Универзитетскиот сенат на Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола, на 89-та 
седница одржана на ден 17.02.2011 година, го донесе следниов: 

 
 

ЕТИЧКИ КОДЕКС 
 

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
 
 
 

Член 1 
 
Nie, вработените на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, свесни за 
значењето на Универзитетот во создавањето на темелните претпоставки за развојот на 
општеството, se obvrzuvame deka individualno i niz institucionalnite mehanizmi 
na deluvawe, so celokupniot svoj moralen i profesionalen kapacitet, ~est, 
dostoinstvo i odgovornost se stavаme vo funkcija na: 

 
• Neguvawe, razvivawe i za{tita na Avtonomijata na Univerzitetot, 

akademskata sloboda и другите права и слободи на човекот. 
 

• Razvivawe na Univerzitetot kako institucija na najvisoki vrednosti: 
znaeweto, dobrinata, humanosta i op{testveniot napredok. 

 
• ^uvawe и зголемување na ugledot na Univerzitetot и на li~niot ugled и 

dostoinstvо. 
 

• Razvivawe na integracijata na Univerzitetot, na sekoe nivo na dejstvuvawe. 
 

• Neguvawe i obezbeduvawe na ednakvosta i ramnopravnosta na edinicite na 
Univerzitetot, studentite i наставниците, соработниците и другите вработени на 
Универзитетот. 

 
• Sovesno i odgovorno izvr{uvawe na pedago{kite i drugite obvrski vo 

obrazovnata i nau~nata dejnost на вработените на Универзитетот. 
 

• Zaшtita i unapreduvawe na pravata na studentite. 
 

• Zaшtita i unapreduvawe na pravata na наставниците, соработниците и другите 
вработени на Универзитетот. 

 
• Me|usebno po~ituvawe, gri`a i pomagawe vo obrazovnata i nau~nata дејност. 

 
• Gradewe na partnerski odnosi na profesorite so studentite, pomagawe i 

gri`a za nivniot razvoj, pottiknuvawe na otvorenosta, inicijativnosta, 
kreativnosta i kriti~koto mislewe kaj studentite. 



• Neguvawe i razvoj na op{tite i univerzitetskite tradicii i vrednosti. 
 

• Спречување и оsuda na korupcijata, devijantnite pojavi i zloupotrebi i 
aktivirawe na site preventivni, no i represivni mehanizmi za nivnо 
suzbivawe. 

 
 

Член 2 
 
Odgovornosta za povreda i zagrozuvawe na eti~kite vrednosti i normi na 
Univerzitetot ja utvrduva Eti~kiot komitet na Univerzitetot, 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 Студентскиот парламент на Univerzitetot, 
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 

 
Етички кодекс треба да биде објавен на веб страниците на Универзитетот  и неговите единици, 
како и на видни места во просториитее на Ректоратот и единиците на Универзитетот. 

 
Член 4 

 
 
 
Овој Етички кодекс влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот. 

 
 
 
 
 
 

Ректор 
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