Kodeks Etyki
studentów
Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim

i

społecznym, biorąc

za

wzór

uniwęrsalne wartościmoralne, mając świadomość
odpowiedzialności za dobrę imię studenta,
zobawtąztljemy się do przestrzegańa zasad eĘcznych stosowania się do najwyższych
standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy :

i

Rozdzial1

Postanowienia ogólne

§1

Zasady Kodeksu Etyki Studentów Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie, zwanego dalej Kodeksem, wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych,
aw szczególności znotmmoralnych właściwychdla etyki kształcenia akademickiego.

§2

jest zobligowany do zaznajomienia się z zasadati Kodeksu oraz
rozpowszechniania w środowisku akademickim, a w razie konieczności stanięcia w
Student

ich
ich

obronie.

Przestrzeganie Kodeksu powierza
i sumieniu.

§3

się wszystkim studentom Uczelni, ich wrazliwości
§4

Zanaganrte vwńa się naruszanię nofin eĘcznyeh określonych w Kodeksie w celu uzyskania
korzyści majątkowej lub kżdej innej.

Rozdział 2
Społecznośćakademicka

§5

Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godnośćkazdego człowieką student powinien
kierowaó się w swoim postępowaniu uczciwościąiprzymvoitością a w kontaktach z innymi,
niezalsżnie od ich pozycji w hierarchii akademickiej i społecznej,przesttzegń zasń dobrego
wychowania i wysokiej kultury osobistej.

§6

Student powinien opierać relacje z innymi studentami na: szacunku, życzliwości,solidarności,

lojalności i wspołpracy.
Uczelni.

W ten

sposób studenci współfworzą społecznośćakademicką

§7

Student powinien wspierać innych studentów w nauce, pomagaó w dostosowywaniu się do
warunków życla akademickiego, jak ńwńeż w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących
na Uczelni.

§8

Student powinien charukteryzowaó się odpowiedzialnością, ponosić ją za swoje czyny
unikać negatywnych konsekwencji własnego postępowania.

i

nie

§9

Zanagawte zachowanie ze strony Studęnta uvłńa się dyskryminowanie innych studentów ze
względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polĘczne, orientację seksualną
i zkaZdego innego powodu.

§10

Student powinien sprzeciwiać się wszelkim przejawom zła, agresji, patologii społecznej oraz
nieuczciwemu zachowaniu.

§11
Student nie pozostaje bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego postępowania innego
studenta lub pracownika Uczęln| przeciwdzińając negaĘwnym zjawiskom w zyciu
akademickim. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norrn
prawnych powinien również powiadomió władze Uczelni lub odpowiednie organy ścigania.
Rozdział 3
prawa studenta

§12
Student ma prawo:
1) do równego traktowanią

2) do sprawiedliwej oceny swojej wtedzy i efektów pracy,
3) domagać się przestrzegaria swoich praw, nadanych mu na mocy ustawy

4)

o szkolnictwi e wyższym oraz Regulaminu Studiów,

pogłębiaó swoją wiedzę i doskonalić umiejętności,w szczegóLności biorąc
w zajęciach ponadprogramowych i konferencj ach naukowych,

Prawo

człffly udział

5) do działalnościna rzecz społecznościakademickiej poprzez odbywanie
studenckich, działańę w organach samorządu
naukowych i innych or ganizacjach studenckich.

i

praktyk
Uczelni, członkostwo w kołach

Rozdzia\ 4
Obowiązki studenta

§13

Powinnością studenta j est:
1) przestrzeganie obowiąków nadanych mu na mocy ustawy Prawo
vlyższym oraz Regulaminu Studiów,
2) poszanowanie wizerunku Uczelni oraz upowszechniańejej osiągnięó,

o

szkolnictwie

3)

poszanowanie mienia Uczelni.

§14

Studęrrt nie powinien braó udziału w żadnych przedsięwzięciach uvłłaczających godności
innych, jak również podejmować dziaŁaiłmogących zaszkodzlć dobremu imieniu Uczelni.

§15

Student także po ukończeniu sfudiów powinien, świadczącswoim pożomem moralnym
i intelektualnym,dbać o dobre imię Uczelni,

Rozdział 5
Zachowania nieetyczne i naganne
§16

Student we wszystkich podejmowanych przęz siebie dzińańach kieruje się uczciwością. Za
nieeĘczne w szczególności uznaje się:
1) niesamodzielne pisanie ptac za|łczeniowych i innych w toku studiów - przedstawianie do

zaliczęniapraczakupionychlubprzywłaszczonychpraccudzych,

2) ńeprzestrzeganie prawa własnościintelektualnej między innymi
wykorzystywarrie cudzych materiałów
podania ich autora,

w pracach dyplomowych

i

poptzez
zaliczeniowych bez

3) nieprzestrzeganie standardów określonych w Kodeksie i polskim prawie,
a w szczególności czynienie tego w celu uzyskańa korzyści majątkowej lub innej
korzyścio charakterze osobistym,

4) fałszowanie dokumentów bądź wpisów do karty egzaminacyjnej,
5) podsąrwanie się pod innego studenta,
6) tlńuZywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji,
7) nieokazywarrie należytego szacunku w stosunku do nauczycieli

8)

pracowników Uczelni,
dęenie do uzyskaniańenależmych świadczeń ze strony Uczelni.

akademickich

i

innych

§17
Powinnościąstudenta jest poszanowanie mienia Uczelni i publicznego. Student winien
przejawiń troskę o techniczną sprawnośó i estetykę udostępnionych mu zasobów. Za

naganne uważa się:

1) ńszczenie mienia Uczelni, aw
2) inne ptzejawy wandalizmu.

szczególności sal dydaktycznychorazichwyposazenia,

§18
Student powinien traktowaó nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni
przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich.
Zanaganne uznaje się w szczególności:
1) nagminny i nieusprawiedliwiony brak punktualności,
2) zalłócańe przebiegu zajęó dydaktycznych,
3) ubliżanię lub lekceważącą postawę.

Rozdział 6
Odpowiedzialność
§19
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