
Академска част 

Овај документ је заснован на Правилнику о поштовању академске искрености у програму 
Међународне матуре, који је објављен у Кардифу 2009. године. 
Гимназија ''Јован Јовановић Змај'' је гимназија посвећена политици академске части. То 
значи да рад свих ученика треба бити заснован на сопственим "индивидуалним и 
оригиналним идејама и да се при томе идеје и радови других потпуно признају као такви". 
У пракси, ово значи да се своја дужност обавља по свој одговорности и да се другима чије 
су идеје биле подстицај и инспирација да признање за то. 

Постоје различите врсте непоштовања академске части или злоупотребе: 

- плагијат - представљање дела или идеје друге особе као своје, 
- копирање - "узимање" рада другог ученика и представљање тог рада као својег, 
- варање - на пример: у квизу, тесту или испиту преписивањем из књиге, белешки или од 
другог ученика или неодговорно коришћење електронских уређаја. 
- договарање - подржавање непоштености од стране неког другог, нпр. на тај начин што 
ученик дозвољава да се његов / њен рад копира.  

Плагијат се може избећи тако што се извор признаје на  ваљан начин. Употреба речи 
и идеје другог лица ради подржавања аргумента и њихово интегрисање са својим на 
прихватљив начин је важна вештина. С друге стране погрешно је узимати материјал из 
било којег извора, укључујући интернет и користити га као сопствено, а да се то  не 
назначи. Није довољно да се попишу извори у библиографији: мора се директно цитирати. 

''Одломци који се цитирају дословно морају бити означени наводницима са датим 
референцама. CD-Rom, интернет странице и други електронски медији морају се 
третирати на исти начин као и књиге и часописи. Извори фотографија, мапа, графика и 
илустрација морају бити означени уколико не представљају сопствени рад " 

Водич за прихватљиво цитирање налази се у "Harvard Reference" у Приручнику за ученике. 

Уколико се несавесно понашање открије, последице ће по свему судећи бити велике. Оне  
варирају од изричитог упозорења, а затим до тога да се такав рад не оцени и чак до тога да 
се не додели оцена за одређени предмет за тај период оцењивања. Када је у питању сам 
Програм Међународне матуре такво понашање може довести до повлачења Дипломе или 
сертификата. Тежина прекршаја се процењује у смислу степена 'намере' од стране ученика. 
У сваком случају, злоупотреба ће бити забележена у студентском досијеу и сваки следећи 
прекршај ће се третирати строжије. 

Овај принцип части ће бити део Приручника за ученике и родитеље, који ће бити 
разматран на годишњем новоу и модификован по потреби. 



На почетку сваке школске године, ученике и родитеље ћемо подсетити на ова правила на 
родитељским састанцима, часу одељенског старешине и путем другог начина 
обавештавања. 

Последице: 

Учествовање у и / или саучесништво у непоштовању академске части сматра се веома 
озбиљним изазовом за сам академски интегритет у нашој школи. 
Санкције које проистичу након сваког појављивања непоштовања и повреде правилника 
предвиђене су као смернице ученицима, наставницима и управи школе. 
Извршење свих санкција за академску непоштеност је дискреција управе управе. 

 
Правилник о поштовању академске искрености у Програму Међународне матуре 

Први прекршај: '0' се додељује за рад, задатак или тест; родитељи се одмах обавештавају о 
инциденту. Наставник обавештава помоћника директора и записник о томе чува се у 
досијеу. Ученик такође добија укор у Рубрици за владање и одмах се обавља васпитни рад. 

Други прекршај: Може подразумевати интерно кажњавање. Наставник обавештава 
директора и / или помоћника директора. Помоћник директора поново контактира 
родитеље. Оцена "Не испуњава" се издаје за рад, задатак или тест. Записник о овом 
прекришају се чува у личном досијеу ученика. Ученик такође добија укор у Рубрици за 
владање и одмах се обавља васпитни рад. 

Трећи прекршај: интерно или екстерно кажњавање, контактира се родитељ, записник се 
чува у личном досијеу ученика. За рад, задатак или тест се уноси '0'. Оцена '' Не испуњава'' 
се може уписати за предмет код кога се понове прекршаји. 
Ако се настави занемаривање школских обавеза то доводи до избацивања из школе. 

Примери прекршаја и последице које се односе посебно на програм Међународне матуре: 

Ученик копира параграф из књиге у 
есеј који пише за интерну оцену.

Инцидент ће бити пријављен  Координатору 
Међународне матуре по утврђеној процедури. 
Ученик ће добити оцену '0'. 
Име ученика ће бити додато на листу ученика који 
су својим понашањем довели себе под сумњу.



Споразум о академској части  

1. Прочитао/ла сам и разумео/ла сам политику Академске части Гимназије ''Јован 
Јовановић Змај''. 
2. Свестан/а сам да Гимназија ''Јован Јовановић Змај'' веома озбиљно и строго третира 

Ученик копира од другог 
током интерног испита.

Инцидент ће бити пријављен Координатору 
Међународне матуре. Ученик ће добити оцену "0" 
за тај испит, и та оцена ће се уписати у званични 
документ тј. сведочанство. (Уколико не дође до 
новог прекршаја, то би значило да се тај случај не 
мора пријавити универзитетима у процесу пријаве 
на студије.)

Ученик плагира део свог Екстерног 
Есеја, по могућности на основу 
анализе Turnitin.com или другог 
облик откривања плагијата.

Ученик иде на разговор код разредног старешине 
и Координатора Међународне матуре.  
Изриче се опомена и захтева се да се есеј 
преправи у што краћем року. Име ученика биће 
додато на листу ученика који су својим 
понашањем довели себе под сумњу. 

Ученик је ухваћен више од 
једног наврата.

Случај се упућује Координатору Међународне 
матуре / помоћнику директора ради даљег 
поступка по том питању. Записник се чува у 
досијеу.  
Прекршај који се понови узрокује поступак 
кажњавања и избацивање из Гимназије ''Јован 
Јовановић Змај''.

Ученик доноси неодобрени 
материјал (нпр. неке белешке на 
папиру) на екстерни 
испит Међународне матуре, или 
копира од другог ученика 
током испитивања.

Инцидент ће бити пријављен Координатору 
Међународне матуре. 
Извештај се подноси инсититуцији International 
Baccalaureate, након поступака који су објављени 
у њиховој публикацији - Академска искреност - 
водич за школе. 
По свему судећи ученик неће добити диплому.

Завршни ЕЕ, ТоК есеј или рад 
ученика на предмету је плагијат. 
Крајњи рок за предају координатору 
Програма Међународне матуре је 
прошао.

Извјештај се предаје институцији  International 
Baccalaureate, на основу поступака описаних у 
публикацији - Академска искреност - водич за 
школе. Родитељи ће бити контактирани и 
затражиће се од њих да присуствују састанку са 
координатором Међународне матуре и 
директором. 
По свему судећи такав ученик неће добити 
диплому.

 Својим потписом потврђујете: 



било какву врсту злоупотребе као и сам International Baccalaureate у оним случајевима који 
се тичу тог програма. Непоштовање и кршење правила може проузроковати избацивање из 
школе, оспоравање Дипломе или оба заједно.   

  

Објављивање принципа Академске части 

Правилник о придржавању принципа Академске части и одговорности биће објављен на 
огласним местима у школи.

Име ученика  (штампана слова)

Потпис ученика 

Датум 

Име родитеља (штампана слова)

Потпис родитеља

Датум 


