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Kodeks etike študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Ptuj
Osnovna etična načela so ljudje v zgodovini izpovedovali in oblikovali v kratka in razumljiva življenjska
vodila, ki so temelji za sožitje med ljudmi. Tudi študenti Višje strokovne šole Ptuj smo iz osnovnih etičnih
načel izoblikovali etični kodeks za našo šolo. Njegov namen je oblikovati in graditi osebnost študenta, ki ni
odvisna od trenutnih družbenih razmer.
Smisel in vrednost študentovega dela je v zagotavljanju temeljev za razvoj civilizacije, kar študenti
uresničujemo z ohranjanjem in posredovanjem zapisanih človekovih znanj in spoznanj. Zavedajoč se svoje
vloge in soodgovornosti za razvoj družbe in vsakega posameznika, sprejemamo študenti ta kodeks etike. Na
temelju njegovih etičnih načel oblikujemo sebe, svoj odnos do dela, do kolegov, zaposlenih na šoli in do
družbenega okolja.

Študent/ka redno obiskuje in aktivno sodeluje pri predavanjih, seminarskih in laboratorijskih vajah.
Študent/ka pravočasno prihaja k organiziranim oblikam študijskega procesa.
Študent/ka sproti opravlja zadane naloge in izpite.
Študent/ka se pravočasno prijavlja na izpite in na izpite tudi pristopi. V primeru, da ne more pristopiti na
izpit, se od izpita obvezno odjavi.
Študent/ka upošteva in spoštuje dogovore z višješolskimi predavatelji, inštruktorji in laboranti.
Študent/ka upošteva in spoštuje šolska pravila.
Študent/ka ima spoštljiv odnos do sošolcev in zaposlenih na šoli.
Študent/ka prostovoljno sodeluje pri pripravi posebnih in slavnostnih dogodkov Višje strokovne šole.
Študent/ka obiskuje prireditve in dogodke, ki so organizirani na Višje strokovne šole.
Študent/ka širi pozitivno podobo šole v okolju.
Študent/ka upošteva sodobni poslovni bonton (omejena uporaba mobilnih telefonov, pisna komunikacija
preko elektronske pošte ter medijev, naslavljanje predavateljev in sodelavcev, osebna urejenost).
Študent/ka inovativno in ustvarjalno pristopa k oblikovanju pisnih izdelkov – protokolov, seminarskih nalog
in diplomske naloge.
Študent/ka spoštuje intelektualno lastnino avtorjev, posameznikov in skupin s tem, da jih, ob uporabi
njihovih misli, redno citira in natančno navaja vire.
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