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Televizija Crne Gore, prvi program , Dnevnik 2, 15. maj 2019.

Crna Gora prva u regionu pitanje akademskog
integriteta uredila zakonom
Crnogorsko društvo posvećeno je unapređenju akademskog integriteta i zaštiti od netačnog ponašanja,
poručeno je sa završene konferencije jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju. To,
kako je saopšteno, potvrđuje i činjenica da smo prva zemlja regiona koja je pitanje akademskog integriteta
uredila zakonom. Sa Univerziteta Crne Gore kažu da će nastaviti da rade na jačanju ove oblasti.
BOJANA BARANIN
Univerzitet Crne Gore je kroz program jačanje akademskog integriteta u poslednje tri godine organizovao
brojne aktivnosti na sprečavanju korupcije u visokom obrazovanju, čime je, prema riječima rektora Danila
Nikolića, značajno unaprijed kvalitet akademskog sistema.
DANILO NIKOLIĆ, rektor UCG: "Što je rezultiralo da Univerzitet u aprilu ove godine dobije sertifikat u
oblasti akademskog integriteta od strane međunarodnog instituta za istraživanje i rad na sprečavanju
nečasnog akademskog ponašanja i plagijata pri Univerzitetu u Ženevi."
Osim sertifikata, Crna Gora je u martu ove godine usvojila i Zakon o akademskom integritetu, čime je postala
prva zemlja u regionu koja je zakonski uredila ovu oblast.
ARIJANA NIKOLIĆ-VUČINIĆ: "Donošenje ovog zakona je dokaz da je naše društvo spremno da se
bori protiv korupcije u obrazovanju i svih oblika krštenja akademskog integriteta."
U okviru projekta jačanje akademskog integriteta urađene su ankete sa 131 profesorom i sa 150 studenata
koji su odgovarali na pitanja šta je za njih neetično ponašanje i koliko često se dešava.
DSONJA BJELOBABA, konsultantkinja Savjeta Evrope: "Dosta studenata ne smatra da je savjetovanje
s drugim studentom tokom ispita varanje. Dosta njih takođe ne smatra da je varanje ako dio tuđeg rada
prestave kao svoj, dok članovi fakulteta misle da jeste. Polovina studenata smatra da se kupovina ispita jako
često dešava a 2% studenata je priznalo da su to i uradili."
Kako bi spriječili neetično ponašanje Univerzitet Crne Gore je, podsećaju, nabavio softver za utvrđivanje
plagijata.
SANJA PEKOVIĆ, UCG: "S tim u vezi provjeravamo sve magistarske radove, sve doktorske radove i
sve publikacije sa Univerziteta Crne Gore."
Sa Univerziteta poručuju da će nastaviti da jačaju kapacitete u oblasti obrazovanja i da unapređuju kvalitet
akademskog sistema u Crnoj Gori.
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Portal Vijesti, Društvo, 15. maj 2019.
KONFERENCIJA "JAČANJE INTEGRITETA I BORBA PROTIV
KORUPCIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU"

Nikolić Vučinić: Crna Gora prva uredila oblast
akademskog integriteta
Crna Gora je prva koja je oblast akademskog integriteta uredila zakonom i pioniri smo u tome, kazala je
Arijana Nikolic? Vučinic?, generalna direktorica Direkcije za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje.
?Donošenje ovog Zakona je dokaz da je naše društvo spremno da se bori protiv korupcije u obrazovanju i
svih oblika kršenja akademskog integriteta,? kazala je Nikolić Vučinić na završnoj konferenciji "Jačanje
integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju". Dodala je da će vrijeme koje je pred nama
pokazati kvalitet Zakona i spremnost da sistem bude bolji.Ovaj Zakon priremilo je Ministarstvo prosvjete, uz
podršku radne grupe, eksperata angažovanih kroz Heric projekat i eksperata koji je obezbijedio Savjet
Evrope. Ona i rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić zahvalili su se ekspertima Savjeta Evrope na
podršci u oblasti visokog obrazovanja. ?Veoma značajnu podršku od Savjeta Evrope dobili smo za izradu
strategije razvoja UCG, kojim će se odrediti dugoročan pravac razvoja našeg Univerziteta,? kazao je rektor
Nikolić.Dodao je da se uz značajnu spoljnu ekspertsku pomoć, taj posao se bazirao na podrobnoj analizi svih
aspekata funkcionisanja Univerziteta i njegovim razvojnim potencijalima.?Vjerujem da su sva ova dostignuća
svojevremeno svjedočanstvo naše posvećenosti ovoj važnoj temi,? kazao je rektor na završnoj konferenciji.
Svi ovi rezultati ne bi bili mogući bez posvećenosti glavnih aktera u ovoj oblasti, kazala je Vesna Atanasova,
menadžerka programa u Odjeljenju za obrazovanje pri Savjetu Evrope, zahvalivši se na saradnji Ministarstvu
prosvjete, Univerzitetu, studentima i Agenciji za sprječavanje korupcije.
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Zakonom protiv plagiranja na fakultetima
Generalni direktor Direkcije za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje Arijana Nikolić Vučinić ocijenila
je da je Crna Gora prva država koja je oblast akademskog integriteta uredila zakonom. Ona je na završnoj
konferenciji "Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju" istakla da je donošenje ovog
zakona dokaz da je naše društvo spremno da se bori protiv korupcije u obrazovanju i svih oblika kršenja
akademskog integriteta.
-Vrijeme koje je pred nama pokazaće kvalitet zakona i spremnost da sistem bude bolji. Ovaj zakon pripremilo
je Ministarstvo prosvjete, uz podršku radne grupe, eksperata angažovanih kroz Heric projekat i eksperata
koji je obezbijedio Savjet Evrope navodi Nikolić Vučinić. Nikolić Vučinić i rektor Univerziteta Crne Gore
Danilo Nikolić zahvalili su se ekspertima Savjeta Evrope na podršci u oblasti visokog obrazovanja.
-Veoma značajnu podršku od Savjeta Evrope dobili smo za izradu strategije razvoja UCG, kojim će se
odrediti dugoročan pravac razvoja našeg univerziteta kazao je rektor Nikolić. Dodao je da se, uz značajnu
spoljnu ekspertsku pomoć, taj posao bazirao na podrobnoj analizi svih aspekata funkcionisanja Univerziteta i
njegovim razvojnim potencijalima.
-Vjerujem da su sva ova dostignuća svojevrsno svjedočanstvo naše posvećenosti ovoj važnoj temi kazao je
rektor na završnoj konferenciji. Svi ovi rezultati ne bi bili mogući bez posvećenosti glavnih aktera u ovoj
oblasti, kazala je Vesna Atanasova, menadžerka programa u Odjeljenju za obrazovanje pri Savjetu Evrope,
zahvalivši se na saradnji Ministarstvu prosvjete, Univerzitetu, studentima i Agenciji za sprečavanje korupcije.
D.B.
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