ПОВЕЉА
О академским правима и дужностима чланова
универзитетске заједнице Мегатренд универзитета

Члан 1.
Чланови универзитетске заједнице Мегатренд универзитета, коју чине
студенти, наставници и сарадници и ваннаставнo oсобље, имају – поред
других грађанских права и дужности – још и права и дужности који су овом
Повељом утврђени, ради остварења посебних циљева и вредности које
одликују универзитетски степен и начин образовања.
Права на достојанство, личност и пријатељско окружење
Члан 2.
Студенти имају право да у свим односима са другим члановима
универзитетске заједнице њихова личност буде уважена и поштована, као и
да се сви облици комуницирања (наставни, административни и колегијални)
заснивају на предусретљивости и доброј вољи.
Правима из става 1 овог члана не могу се нарушити обавезна правила и
процедуре наставе као и правила пристојности и толерантности.

Право на равноправност – забрана дискриминације
Члан 3.
Студенти имају једнака права и обавезе, као и право да се сви остали
чланови универзитетске заједнице према њима понашају једнако, без обзира
на било која њихова лична својства која их разликују, a разлике које међу
њима постоје, не могу бити услов или препрека за остваривање било ког
права или интереса на Универзитету.
Правилима студирања на Универзитету обезбеђује се равноправност и
објективност у наставном процесу, а нарочито приликом испитивања и
оцењивања.
Право на доступност свих података о настави и планирање обавеза
Члан 4.
Студенти имају право да им се обезбеди могућност лаког прибављања
све потребне литературе за све облике наставе, као и да та литература буде
благовремено одређена и прилагођена студентима.
Студенти имају право на благовремено упознавање са прецизним
временским и садржинским планом рада за сваки наставни предмет, на
почетку семестра, од кога су одступања могућа само на основу договора са
студентима и продеканом за наставу.

Право на подршку и подстицај
Члан 5.
Студенти имају право да, осим у току наставног процеса, и у свим
другим облицима комуницирања са наставницима и сарадницима добију
подршку и конструктивне подстицаје, као и савете и препоруке у циљу
превазилажења проблема или тешкоћа у студирању.
Коришћењем права из става 1 овог члана, други студенти не могу бити
доведени у неравноправан положај у односу на обим и квалитет наставних
обавеза.
Право на толерантност и поштовање разлика
Члан 6.
Сви чланови универзитетске заједнице дужни су да у свим облицима
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толерантности према различитости личности, уважавајући право на постојање
и испољавање тих различитости.
Коришћењем права из става 1 овог члана, чланови универзитетске
заједнице не могу вређати или провоцирати уверења, осећања и ставове
других чланова универзитетске заједнице, нити коришћењем овог права могу
пропагирати сопствена уверења нарушавајући јавни морал, ред и мир на
Универзитету.

Право на позитивну дискриминацију и отклањање нетрпељивости
Члан 7.
Сви чланови универзитетске заједнице, а посебно студенти који због
својих личних својстава или због неповољних друштвених околности нису у
равноправном положају са осталима, имају право да им се на Универзитету
обезбеде услови и околности који ће им омогућити да се изједначе са
осталима.
Органи Универзитета и факултета обавезни су да донесу одговарајуће
прописе ради спровођења права из овог члана и да се старају о њиховој
примени (која укључује адаптацију грађевинске, аудио-визуелне и др.
инфраструктуре).
Сви чланови универзитетске заједнице дужни су да спречавају и
отклањају нетрпељивост која у друштву и на Универзитету постоји према
мањинама – етничким, верским, сексуалним и родним, или по другом основу
изложеним предрасудама или сегрегацији.
Право на окупљање, организовање и представљање
Члан 8.

Студенти имају право на окупљање и организовање у просторијама
Универзитета и факултета, у вези с питањима студирања, студентских права и
обавеза, и томе слично.
Студенти имају право да буду представљени у органима Универзитета
и факултета, као и на учлањивање и организовање са студентима других
универзитета у земљи и иностранству, у складу са законом и актима
Универзитета.
На Универзитету и факултетима забрањено је окупљање, организовање
и деловање на политичкој, верској, расној или било којој другој
дискриминаторској
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универзитетске санкције.
Право на жалбу на сваку одлуку о праву и обавези
Члан 9.
Студенти имају право, а органи Универзитета и факултета дужност, да
им се обезбеди ефикасан и делотворан правни лек против сваке одлуке која се
односи на њихова права и обавезе, укључујући и оцењивање на испиту и у
оквиру предиспитних обавеза.
Органи Универзитета и факултета су дужни да приликом наведеног
одлучивања саопште адекватно образложење како би се омогућило
коришћење права на жалбу.

Коришћењем права из става 1 овог члана подносилац жалбе не може
бити доведен у неповољнију ситуацију него по првостепеној одлуци, нити
може трпети било какву другу штетну последицу због коришћења права на
жалбу.
Право на обавештеност
Члан 10.
Студенти имају право, а органи Универзитета и факултета дужност, да
им буду обезбеђене благовремене и потпуне информације о свим питањима у
вези са студијама и догађајима на Универзитету. Наведена обавештења
обезбеђују се различитим средствима комуницирања, а посебно на интернету.
Подаци о настави и испитима из става 1 овог члана који су објављени
од стране органа Универзитета и факултета, званични су и обавезујући, па
студенти не могу трпети штетне последице због тога што су се на њих
ослонили.
Право на обраћање и одговор
Члан 11.
Студенти имају право да се непосредно или посредно, било којим
средством (писаним путем, телефонском поруком или и-мејлом), обраћају
наставницима, сарадницима и органима Универзитета и факултета, у вези са
питањима која се односе на студирање или су у непосредној вези с тим.

Наставници и сарадници, као и органи Универзитета и факултета,
дужни су да с пажњом размотре садржину обраћања из става 1 и да у кратком
року и на образложен начин на њих одговоре.
Право на саветовање и подршку при запошљавању
Члан 12.
Студенти имају право на коришћење услуга Мегакаријере као
специјализоване организације Мегатренд универзитета, те да током студија
буду благовремено и детаљно саветовани о избору програма и предмета
студирања, студијске праксе, а посебно на подршку и препоруку за
запошљавање по завршетку студија.
Право на тајност података
Члан 13.
Студенти имају право, а наставници, сарадници и органи Универзитета
и факултета дужност, да чувају и користе као тајну, све податке који се о
њима налазе у универзитетским и факултетским базама података или су до
тих података дошли у различитим облицима директног или индиректног
комуницирања.
Подаци из става 1 овог члана могу бити доступни другим субјектима
ван Универзитета искључиво уз одговарајућу дозволу надлежног суда, у
складу са законом.

Дужност академског понашања, обраћања и изражавања
Члан 14.
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наставници и сарадници посебно, дужни су да се једни другима обраћају на
пристојан начин и уз поштовање личног интегритета. Стил изражавања свих
чланова академске заједнице, а посебно наставника и сарадника, мора да буде
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дискриминаторске или ласцивне садржаје, без обзира на то да ли се односи на
чланове универзитетске заједнице или на лица и догађаје ван Универзитета.
Облици повреде академских дужности из става 1 овог члана који могу
довести или су довели до изазивања страха или узнемирења или су чланове
академске заједнице изложили уценама ради прибављања различитих услуга
(сексуалних или других), представљају најтеже академске преступе и повлаче
најтеже академске санкције.
Дужност академски прикладног облачења
Члан 15.
Сви чланови академске заједнице Мегатренд универзитета дужни су да
при избору одеће и обуће коју носе на Мегатренд универзитету, воде рачуна о
кодексу облачења у службеним просторијама и да посебну пажњу посвете
уредности и чистоћи одеће и обуће као и неговању стила којим се не скреће

пажња са службених односа и не даје повод за (односно не чини) сексуално
узнемиравање или изазивају непримерени коментари других чланова
колектива.
Дужност доприноса слободној и здравој академској средини
Члан 16.
Сви чланови академске заједнице дужни су да доприносе очувању
универзитетске средине као слободне и здраве, тако што ће се уздржати од
уношења и употребе дувана, алкохола, наркотика, оружја, муниције, разних
експлозивних или на други начин опасних материја.
Дужност поштовања и спровођења права и обавеза из ове Повеље
Члан 17.
Сви чланови академске заједнице и органи Универзитета и факултета
дужни су и одговорни за поштовање и спровођење права и дужности из ове
Повеље.
Посебну обавезу праћења спровођења права и дужности из ове Повеље,
као и иницирање поступака заштите у вези с тим, има Заштитник права.

