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KODEKS ETYKI STUDENTA WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”, art. 202 ust. 5a. 
 
 
1. UWAGI I ZASADY OGÓLNE 
 
1.1. Zasady Kodeksu respektują ogólnie przyjęte normy moralne, gdzie najwyższą wartością 
jest osoba ludzka. Godność ludzka jako podstawowa wartość moralna jest źródłem praw 
i obowiązków człowieka w tym również wzajemnej życzliwości i szacunku. 
 
1.2. Student winien kierować się wartościami: prawdy, dobra i piękna. Dąży do  prawdy, 
czyni dobro i szuka piękna w sobie i wokół siebie. Powinna go cechować troska o otaczającą 
nas przyrodę oraz o życie zgodne z samym sobą i drugim człowiekiem. Student odznacza się 
odpowiedzialnością za swoje postępowanie, za stan swojej wiedzy i troską o dobro drugiego 
człowieka i Uczelni. 
 
1.3. Obowiązkiem studenta jest poszanowanie godności każdego człowieka i przestrzeganie 
moralnych zasad kształcenia akademickiego; być tolerancyjnym wobec innych, szanować ich 
poglądy, przekonania, religie; nie propagować postaw: szowinizmu, nacjonalizmu, rasizmu, 
antysemityzmu. 
Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy braku tolerancji odmienności przekonań 
politycznych i światopoglądowych oraz dyskryminacji ze względu na narodowość, wyznanie, 
płeć, orientację seksualną, kolor skóry, sposób życia, wygląd zewnętrzny czy wyniki w nauce. 
 
1.4.  Student ma prawo do szacunku dla własnej osoby. 
 
1.5. Postępowanie studenta powinna charakteryzować uczciwość, przyzwoitość i kultura osobista. 
 
1.6. Student w relacjach z innymi powinien być sprawiedliwy, uprzejmy, koleżeński 
i przestrzegać zasad dobrego wychowania. W ewentualnych sporach powinien kierować się 
racjonalnymi argumentami i nie doprowadzać do eskalacji emocji i konfliktów. 
 
1.7. W swoim postępowaniu student powinien mieć na uwadze dobro Uczelni. W tym 
względzie nie może szkodzić dobremu imieniu Uczelni i społeczności akademickiej oraz jest 
zobowiązany szanować jej mienie.  
 
1.8. Wobec wszystkich pracowników Uczelni student powinien zachowywać się kulturalnie 
i z należnym szacunkiem. 
 
 
2. STOSUNEK STUDENTA DO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH 
 
2.1. Relacje miedzy studentami i pracownikami powinny opierać się na poszanowaniu 
powszechnie akceptowanych zasad kultury osobistej, dobrego wychowania i uczciwości. 
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2.2. Student traktuje pracowników naukowych z szacunkiem, zachowując stosowny dystans 
i przestrzegając obyczajów akademickich. 
 
2.3. Student powinien w sposób adekwatny reagować na przejawy zachowań nieetycznych 
pracowników, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom w życiu akademickim. 
 
 
3. RELACJE MIĘDZY STUDENTAMI 
 
3.1. Studenci stanowią wspólnotę akademicką, a ich relacje powinny opierać się na 
wzajemnym poszanowaniu, życzliwości, lojalności i współpracy. 
 
3.2. W swoim postępowaniu i w relacjach międzyludzkich student powinien dążyć do 
rozwinięcia takich zalet jak: roztropność, sprawiedliwość i opanowanie samego siebie oraz 
kształtować wynikające z nich cnoty rozwagi, prawdomówności, trzeźwości, skromności, 
cierpliwości czy wielkoduszności. 
 
3.3. Student nie dyskryminuje innych studentów ze względu na narodowość, wyznanie, 
przekonanie polityczne i z żadnego innego powodu oraz powstrzymuje się od wszelkich 
zachowań krzywdzących inne osoby. Studenta powinna cechować tolerancja, która wymaga, 
aby człowieka akceptującego odmienne od własnych poglądy nie traktować jak wroga, lecz 
starać się zrozumieć i uszanować jego racje. 
 
3.4. Student nie pozostaje bierny wobec nieetycznego postępowania innego studenta. 
O sytuacjach takich należy powiadomić odpowiednie władze Uczelni. 
 
3.5. W razie potrzeby student pomaga innym w nauce oraz w dostosowaniu się do warunków 
życia akademickiego. 
 
 
4. STOSUNEK STUDENTA DO NAUKI I STUDIÓW 
 
4.1. Powinnością studenta jest rzetelne i uczciwe wywiązywanie się z obowiązków zawartych 
w programie studiów i planie zajęć. Jest zobowiązany do pogłębiania swojej wiedzy 
i doskonalenia umiejętności wynikających z charakteru studiów. Czyni starania, by brać 
udział  w zajęciach ponadprogramowych i konferencjach naukowych.  
 
4.2. W procesie kształcenia student nie tylko przyswaja wiedzę i rozwija odpowiednie 
umiejętności, ale również otwiera się na dobra duchowe – w tym poznawcze, etyczne czy 
kulturowe –  na prawdę w aspekcie poszukiwań poznawczych i formacji właściwych postaw 
moralnych oraz na dostrzeganie piękna świata natury i kultury, które na płaszczyźnie 
naukowej są poznawane w Uczelni. 
 
4.3. Studenci mają prawo do sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i do równego traktowania. 
Student winien być traktowany bez uprzedzeń i z jednakową dla wszystkich życzliwością. 
Egzaminy i zaliczenia powinny być przeprowadzane wedle z góry ustalonych zasad 
z podanym terminem, zakresem materiału i kryteriami oceniania. 
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4.4. Podczas sprawdzianów i egzaminów student korzysta wyłącznie ze swojej wiedzy 
i umiejętności. Unika nieuczciwych zachowań zmierzających do wypaczenia wyników 
weryfikacji stopnia przyswojenia wiedzy lub nabytych umiejętności. 
 
4.5. Niedopuszczalne są pozaprawne środki zmierzające do poprawienia swoich wyników czy 
osiągnięcia innych korzyści osobistych. 
 
4.6. Student jest zobowiązany do przestrzegania norm zawartych w ustawie o szkolnictwie 
wyższym, w Statucie Uczelni i w Regulaminie studiów. 
 
 
5. STOSUNEK STUDENTA DO UCZELNI 
 
5.1. Powinnością studenta jest stosowanie się do regulaminów i przepisów obowiązujących 
w Uczelni. Student ma też prawo domagać się przestrzegania swych regulaminowych 
uprawnień. 
 
5.2. Student dba o dobre imię Uczelni i godnie ją reprezentuje na zewnątrz  w tym również po 
ukończeniu studiów. 
 
5.3. Student stara się uczestniczyć w inicjatywach wspierających rozwój Uczelni. Bierze 
aktywny udział w organizacjach studenckich. Interesuje się działalnością Uczelnianej Rady 
Samorządu Studenckiego jako głównego reprezentanta jego interesów. 
 
5.4. Student powinien brać udział w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach 
i rozwijać w sobie postawę patriotyzmu, solidarności i odpowiedzialności za Uczelnię 
i Ojczyznę. 


