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Preambula 

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE okrem odborných 
poznatkov kladie dôraz aj na spoločenské správanie sa a 
morálne postoje svojich študentov. Cieľom kódexu je prispieť 
k tomu, aby študenti fakulty v priebehu štúdia, ale aj po jeho 
absolvovaní, boli dôstojnými reprezentantmi fakulty a to 
nielen ako vynikajúci odborníci, ale aj ako nositelia etických 
princípov. 
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Všeobecné etické hodnoty, 

princípy a pravidlá študenta FEI 

TUKE 

študent vo vzťahu k zamestnancom a študentom FEI 

TUKE, k osobám iných inštitúcií a verejnosti sa správa s 

dôstojnosťou a úctou, dodržiava pravidlá spoločenského 

styku, 

koná čestne a zodpovedne voči iným a ku sebe samému, 

rešpektujúc rovnaké práva pre všetkých, 

vedome neporušuje žiadny zákon alebo úradný predpis 

na území Slovenska i v zahraničí, 

neporušuje vnútorné predpisy FEI TUKE, TUKE a 

predpisy iných inštitúcií, napr. univerzít, spoločností v 

priebehu študentských mobilít alebo odborných praxí, 
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neporušuje vnútorné predpisy FEI TUKE, TUKE a 

predpisy iných inštitúcií, napr. univerzít, spoločností v 

priebehu študentských mobilít alebo odborných praxí, 

vo výučbových priestoroch FEI TUKE, 

nedrží alebo nepoužíva alkohol, drogy a iné omamné látky, 

neprichádza pod ich vplyvom, 

nepoužíva silu alebo hrozbu silou voči žiadnej osobe, 

nedrží alebo nepoužíva akúkoľvek zbraň, 

nikoho sexuálne neobťažuje, nediskriminuje, neuráža pre 

jeho pôvod, národnosť, náboženstvo, vek, pohlavie, rodinný 

stav, zdravotné postihnutie, 

 dodržiava pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, 

 

dodržiava pokyny pedagógov v priebehu vyučovania, ako 

aj pokyny pracovníkov FEI TUKE pri výkone ich 

pracovnej činnosti. 
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 Etické hodnoty, princípy a pravidlá 

študenta FEI TUKE na vyučovaní a 

na skúške 

študent je svojim etickým postojom a správaním 

rovnocenným partnerom vyučujúcemu, 

študent nenarušuje riadny priebeh vyučovania alebo 

skúšky, 

svojim neskorým príchodom alebo predčasným odchodom, 

prichádza odborne pripravený, 

aktívne sa zapája do výučbových jednotiek, nespí 

ak cíti potrebu vyjadriť sa, hovorí len so súhlasom 

vyučujúceho alebo skúšajúceho, 

nepoužíva mobilný telefón, audio-video osobný prehrávač, 

nekonzumuje jedlo a nepije tekutiny, 
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osobný počítač (notebook, PDA) a pripojenie na internet 

môže používať len so súhlasom vyučujúceho alebo 

skúšajúceho,nekonzumuje jedlo a nepije tekutiny, 

svoju totožnosť vie preukázať študentským preukazom 

(študentský identifikačný preukaz ISIC), 

pri priebežných a záverečných previerkach čerpá len z 

vlastných vedomostí a používa iba povolené pomôcky, 

nevytvára plagiáty a v prípade čerpania iných zdrojov ich 

všetky uvedie, 

neodpisuje napr. od spolužiakov, z internetu, mobilu, 

počítača, 

vonkajší vzhľad študenta, 

na výučbové jednotky prichádza upravený, v čistom 

primeranom, príp. predpísanom oblečení, 

na skúšku prichádza primerane spoločensky upravený a 

oblečený. 
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 Záverečné ustanovenie 

Etický kódex je určený študentom FEI TUKE študujúcich na 

všetkých stupňoch a vo všetkých formách štúdia. Etický 

kódex sú študenti povinní dodržiavať, konať v súlade s jeho 

znením a podporovať ho. Priestupky študenta voči Etickému 

kódexu FEI TUKE rieši disciplinárna komisia. 
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Ďakujem za pozornosť 
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