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Chcąc podkreślić nieoceniony wpływ zdobywania wiedzy na jakość 

ludzkiego życia jesteśmy przekonani, iż będąc Studentami mamy ogromną 

szansę, aby włączyć się w tworzenie kart historii wspólną pracą.  
Jednak aby dobrze ją wykonać musimy ciągle się doskonalić  

– poszerzać i zdobywać wiedzę. 
Żywimy nadzieję, że dzięki temu kodeksowi wszyscy Studenci będą 

świadomi jak niezwykłego znaczenia jest potrzeba edukacji. 
 

 
ROZDZIAŁ I 

ZASADY OGÓLNE 
 

Art. 1 
Wszystko, co stanowi niniejszy Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest nierozerwalnie powiązane 
z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz ściśle złączone z normami 

moralnymi, właściwymi dla etyki kształcenia akademickiego. 

 
Art. 2 

Każdy Student posiadając niezbywalną i przyrodzoną godność człowieka, 
kieruje się w swoim postępowaniu przyzwoitością, uczciwością zachowując 

zasady dobrych obyczajów i kulturalnego zachowania w kontaktach 
z innymi. 

 
Art. 3 

Mając na uwadze godność osoby ludzkiej, Student nie powinien inicjować, 
czy też brać udziału w przedsięwzięciach, które w sposób znaczący 

uwłaczają godności osobistej jego lub innych osób. 
 

Art. 4 
Bycie członkiem elitarnego grona Studentów powinno być zaszczytem, 

dlatego też Student nie powinien podejmować zajęć mogących zaszkodzić 

dobremu imieniu jego lub Uczelni. 
 

Art. 5 
Będąc odpowiedzialny za swoje czyny Student winien jest znać oraz 

stosować się do zasad Kodeksu Etyki Studenta. Godnym pochwały jest 
fakt rozpowszechniania Kodeksu wśród braci akademickiej. 

 
Art. 6 

Gdy tylko zajdzie taka potrzeba, Student powinien stawać w obronie 
zasad, które zaprezentowane są w tym Kodeksie. 

 
 



 

ROZDZIAŁ II 
STUDIA I NAUKA 

 

Art. 7 
Chcąc dochować wierności powinnościom zarówno społecznym jak 

i akademickim, posiadając świadomość odpowiedzialności za dobre imię 
Studenta, każdy Student Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie zobowiązany jest przestrzegać zasad etycznych i stosować 
się do najwyższych standardów akademickich. 

 
Art. 8 

Obowiązkiem każdego Studenta jest przestrzeganie prawa stanowionego 
w imieniu Rzeczypospolitej, ze szczególną uwagą na ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym. Niemniejszą uwagę winno się przykładać 
do przestrzegania innych aktów prawnych obowiązujących na Uczelni. 

 
Art. 9 

Nieustanne poprawianie swoich wyników dąży do samodoskonalenia, 

dzięki któremu zdobytą wiedzę można wykorzystywać do pomocy innym 
Studentom. 

 
Art. 10 

Dzięki postępowaniu zgodnie z treścią złożonego ślubowania można 
i należy wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej 

osobowości, przez co zachowana jest dbałość o honor i godność Studenta. 
 

Art. 11 
Dzięki szanowaniu praw i zwyczajów akademickich podwyższa się jakość 

studenckiego życia. 
 

Art. 12 
Rzetelne i uczciwe wywiązywanie się z obowiązków w znaczący sposób 

pomaga przy uzyskiwaniu zaliczenia przedmiotów oraz w przygotowywaniu 

prac zaliczeniowych i dyplomowych. 
 

Art. 13 
Szanując zaangażowanie innych, Student ma na uwadze przestrzeganie 

praw autorskich oraz wypełnia naznaczone terminy. 
 

Art. 14 
Nieocenionym dobrem demokracji jest wolność słowa. Student, 

korzystając z tego dorobku, winien szanować zasadę rzetelnej 
i merytorycznej dyskusji. 

 
 

 



ROZDZIAŁ III 

STOSUNKI DO PRACOWNIKÓW 
 

Art. 15 

Stosując się do zasad dobrego wychowania, mając na względzie obyczaje 
akademickie, każdy Student odnosi się wobec pracowników Uczelni 

z należytym im szacunkiem. Dzięki nim Student ma możliwość 
zdobywania wiedzy. 

 
Art. 16 

Niedopuszczalnym jest, aby Student wykorzystywał prywatne kontakty 
i zażyłości osobiste z pracownikami Uczelni. 

 
Art. 17 

Nieetyczne postawy pracowników Uczelni nie powinny być naśladowane 
i tolerowane. W obliczu przekroczenia obowiązujących norm prawnych 

Student winien powiadomić o tym fakcie władze Uczelni. 
 

ROZDZIAŁ IV 

STOSUNEK DO STUDENTÓW 
 

Art. 18 
Otaczając życzliwością innych Studentów i pracowników Uczelni, Student 

winien oczekiwać od innych szacunku i wzajemnej życzliwości. 
 

Art. 19 
Udzielając pomocy innym Studentom w dostosowaniu się do życia 

akademickiego, w nauce, czy też przy poznawaniu i przestrzeganiu reguł 
panujących na Uczelni, Student wykazuje się empatią. 

 
Art. 20 

Student nigdy nie powinien odmówić udzielenia pomocy. 
 

Art. 21 

Żywe reagowanie na nieetyczne zachowania innych Studentów jest 
gwarancją zachowania wysokiego poziomu kultury. 

 
Art. 22 

Wśród braci studenckiej niedopuszczalnym jest jakakolwiek dyskryminacja 
ze względu na kolor skóry, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, 

orientację seksualną, czy też z jakiegokolwiek innego powodu. 
 

Art. 23 
Student powstrzymuje się od wszelkich zachowań nieetycznych 

w stosunku do innych Studentów, w szczególności takich, które mają 
na celu wyrządzenie komuś szkody. 



ROZDZIAŁ V 
STOSUNEK DO UCZELNI 

Art. 24 

Dbając o dobre imię Uczelni Student powinien w każdej chwili godnie ją 
reprezentować, zarówno wewnątrz, jak i poza jej murami. 

 
Art. 25 

Uczestnicząc w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach 
Student pogłębia swoją więź z Uczelnią. 

 
Art. 26 

Nieocenionym dla integracji braci studenckiej jest fakt aktywnego 
włączenia się w organizację imprez odbywających się pod znakiem 

lub patronatem Uczelni. 

 
Art. 27 

Dzięki współpracy z osobami związanymi z Uczelnią, Student ulepsza jej 
funkcjonowanie. Fakt ten spotęgowany jest aktywnym udziałem w życiu 

organizacji studenckich, czy też wspieraniu Samorządu Studenckiego. 
 

Art. 28 
Samorząd Studencki jest głównym reprezentantem interesów Studenta, 

który zawsze może się do niego zwrócić w kwestiach spornych, 
wymagających współdziałania z władzami Uczelni, jak również w związku 

z innymi problemami. 
 

Art. 29 
Po zakończeniu studiów, Student zobowiązany jest, prezentując swój 

wysoki poziom moralny i intelektualny, dbać o dobre imię Uczelni. 

 


