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Uvod
Za uspešen izobraževalni proces je zelo pomembno, da v njem vlada akademsko vzdušje. S 
tem se tudi poveča verjetnost, da bo več študentov doseglo nivo znanja, ki je po splošno 
veljavnih mednarodnih standardih predviden pri univerzitetnem ali pri visokošolskem 
strokovnem izobraževanju. Zato smo v Laboratoriju za sistemsko programsko opremo 
pripravili nabor pravil, ki opozarjajo na akademsko poštenost in ki jih bomo poslej še 
dosledneje spoštovali, kot smo jih že doslej.
 

Akademska poštenost
Pravila, ki govorijo o akademski poštenosti, so večinoma splošna in veljajo tudi zunaj 
akademskega okolja. Opredeljujemo jih z opisom obnašanja ali dejanj, ki niso sprejemljiva in 
ki jih je treba zavračati ali sankcionirati. Predvsem moramo biti pri pedagoškem in 
raziskovalnem delu pozorni na:

● goljufanje: to je vsaka oblika neavtoriziranega pridobivanja materialov, informacij in 
študijskih pripomočkov ali nespoštovanje navodil in pravil, ki jih pri katerikoli obliki 
preverjanja znanja določi odgovorna  oseba;

● ponarejanje: izmišljanje ali potvarjanje katerekoli informacije ali reference v 
akademskem oz. študijskem delu;

● plagiatorstvo: razglašanje idej in rešitev drugih oseb za lastne, ne da bi pri tem 
eksplicitno navedli originalnega avtorja;

● večkratna oddaja istega dela: ponovna oddaja lastnega dela pri drugih predmetih brez 
predhodnega informiranja in dovoljenja učitelja;

● pomoč pri akademski nepoštenosti ali spodbujanje k njej: vsako navajanje druge osebe 
h kršenju pravil akademske poštenosti (npr. omogočanje kopiranja dela);

● ostale oblike nepoštenosti: npr. namerno povzročanje lažnega alarma ali sporočanje 
lažnih informacij osebju fakultete;

● ponarejanje dokumentov: ponarejanje, spreminjanje ali zloraba dokumentov univerze, 
zapisov, ključev, elektronskih naprav ali identifikacij; 

● odtujitev: odtujitev, poškodovanje ali uničenje univerzitetne lastnine ali lastnine 
drugih oseb;

● oviranje dela: preprečevanje ali prekinitev raziskovalnega dela, pedagoškega procesa, 
administracije ali izvedbe disciplinskih postopkov;

● nespoštovanje hišnega reda.

Primeri akademske nepoštenosti pri pedagoškem delu
Posebej navedimo nekaj konkretnih primerov akademske nepoštenosti, ki se ne more tolerirati 
pri pedagoškem delu s študenti:

● goljufanje pri preverjanju znanja, ki vključuje, a ni omejeno na:
● kopiranje ali prepisovanje preizkusov znanja, laboratorijskih poročil, ostalih 

poročil, računalniških zbirk, podatkov, izvorne kode, programov;
● neavtorizirana uporaba  materiala in elektronskih naprav med preizkusom 

znanja;
● sodelovanje ali pomoč drugi osebi ali prejemanje pomoči preko kateregakoli 

medija med preizkusom znanja ali pri izdelavi akademskih del brez predhodne 
avtorizacije učitelja;
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● namerno kopiranje, uporaba, nakup, prodaja, kraja, prenašanje ali obdelovanje 
še neizvedenega preverjanja znanja ali dela preverjanja znanja brez predhodne 
avtorizacije učitelja;

● uporaba ali nakup tuje  rešitve naloge in oddaje te rešitve pod lastnim imenom;
● zamenjava drugega študenta ali napeljevanje  študenta,  da zamenja drugo 

osebo pri preverjanih znanja ali pri pripravi akademskih del;
● podkupovanje druge osebe, da bi od nje pridobili še neizvedena preverjanja ali 

informacije o še neizvedenem preverjanju znanja;
● poskus podkupovanja fakultetnega osebja, da bi dosegli spremembo ocene;

● oddaja ponarejenih del (meritev, rešitev nalog, poročil, eksperimentov in člankov);
● kraja izpitov, preverjanj znanja ali preostalega akademskega materiala; 
● vsak poskus dostopa neavtoriziranih posameznikov ali organizacij do osebnih 

podatkov o študentih in njihovem študijskem uspehu in statusu.

Plagiatorstvo in študentova pravica do kopiranja
Plagiatorstvo je ena najhujših oblik akademske nepoštenosti. Učitelji lahko uporabljajo eno ali 
več metod za zaznavanje plagiatov, tako da nedvoumno potrdijo, ali je študentovo delo 
originalno ali pa  kopija že obstoječega dela.
Pri vseh nalogah se kot rezultat pričakuje originalno individualno delo, razen v primeru, ko se 
naloge izvajajo v skupinah in je zato pričakovano originalno skupinsko delo.  Če študent kupi 
ali na kakšenkoli drugi način pridobi tuje delo (http://netko.informatika.uni-mb.si/mcNet/) ter 
to delo odda pod lastnim imenom, to dejanje pomeni akademsko nepoštenost.
Če učitelj podvomi o originalnosti prejetih študentskih del, lahko pozove študente, k ponovni 
oddaji njihovih del (tudi v elektronski obliki). Če pri tem kakšen od pozvanih študentov 
svojega dela neopravičeno ne odda ponovno, ga učitelj avtomatično oceni z negativno oceno.
Študentje ohranijo vse pravice do kopiranja lastnih akademskih in študijskih del. Izjema je le 
uporaba pravice kopiranja pri preverjanju plagiatov, saj nekatere storitve za preverjanje 
plagiatov ohranjajo kopijo preverjanega dela. 

Pristojnost in sankcije
V primeru akademske nepoštenosti sledijo disciplinske sankcije v skladu s statutom Univerze 
v Mariboru (Ur.l. RS, št. 115/2004, 78/2005). Študent je predlagan v disciplinski postopek 
Komisiji za študijske zadeve, ki določi sankcije. Kadar pa je bil kršen kakšen od zakonov RS, 
se izvede prijava pristojnemu organu.
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