
 

 

Kodeks Etyki Studenta 

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej  

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław 2019 



 

Uczelniany Samorząd Studencki  

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej  

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

 

na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” 

uchwala Kodeks Etyki Studenta 

 

Wstęp 

 

Kodeks Etyki Studenta został uchwalony dzięki dostrzeżeniu potrzeby troski o dobre 

imię Uczelni w celu zaspokojenia potrzeby kształtowania postaw etycznych wśród przyszłych, 

a także obecnych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. 

Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.  

Promowanie oraz przestrzeganie Kodeksu PWSTE jest nieodłącznym obowiązkiem 

każdego studenta, które ma przynosić najwyższe standardy akademickie dla budowania 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Rozdział 1 

Przepisy Ogólne 

 

§1. 

Zasady Kodeksu Etyki Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej w Jarosławiu (dalej: Kodeksu) wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, 

a także norm moralnych właściwych dla etyki kształcenia akademickiego. 

 

§2. 

Student jako członek społeczności akademickiej powinien ją współtworzyć jako 

solidarną i życzliwą społeczność, wspierać innych studentów w nauce oraz w sposób 

motywujący wpływać na grupy społeczne, których jest członkiem. 

 

 



§3. 

Student powinien aktywnie uczestniczyć w dostosowaniu się do warunków życia 

akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Państwowej 

Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. 

 

§4. 

Student powinien powstrzymać się od udziału w wszelkich wydarzeniach na Uczelni i 

poza nią uwłaszczających godności jego, innych osób oraz które mogłyby zaszkodzić i narazić 

dobre imię Uczelni. 

 

§5. 

Student powinien kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a 

w kontaktach z innymi studentami, niezależnie od ich pozycji w hierarchii akademickiej 

zachowywać zasady dobrego wychowania i wysokiej kultury osobistej. 

 

§6. 

Student w razie konieczności powinien stawać w obronie zasad wyrażonych w 

niniejszym Kodeksie. W pierwszej kolejności powinien zapobiegać sytuacjom nieetycznym 

innych studentów. 

 

 

Rozdział 2 

Zasady Postępowania Studenta 

 

§7. 

Student powinien dbać o zrównoważony rozwój osobisty, pogłębiać zdobytą wiedzę i 

doskonalić swoje umiejętności, poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i poza 

programowych.  

 

§8. 

Student powinien równo traktować Pracowników Uczelni bez względu na ich pozycję 

w hierarchii akademickiej, przestrzegając zasady dobrego wychowania. 

 

 



§9. 

Student we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się bezwzględną 

uczciwością. Za nieetyczne w szczególności uznaje się: 

a. nieprzestrzegania prawa własności intelektualnej – wykorzystywanie cudzych 

materiałów w pracach dyplomowych i zaliczeniowych, bez podania ich autora, 

b. nieprzestrzeganie lub omijanie standardów określonych w Kodeksie i polskim prawie, 

a w szczególności czynienie tego w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej 

korzyści o charakterze osobistym, 

c. podrabianie ocen i fałszowanie dokumentów, 

d. podszywanie się pod innego studenta, 

e. wykorzystywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji, 

f. niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych – przedstawianie do zaliczenia prac 

zakupionych lub przywłaszczonych pracy cudzych, 

 

§10. 

Student powinien traktować nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni 

przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania, a także obyczajów 

akademickich. 

 

Za naganne uznaje się w szczególności: 

a. ubliżanie, 

b. lekceważenie,  

c. nieuzasadniona absencja, 

d. brak punktualności, 

e. zakłócanie przebiegu zajęć dydaktycznych bez szczególnego powodu, 

f. stosowanie środków odurzających, a także alkoholu na terenie Uczelni, 

g. uczestnictwo w zajęciach w odzieży niechlujnej lub rażąco niestosownej, 

h. dyskryminowanie innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, 

narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną i z każdego innego 

powodu. 

 

§11. 

Poszanowanie wizerunku Uczelni oraz rozpowszechnianie jego osiągnięć powinno być 

głównym motywem postępowania studentów w stosunkach zewnętrznych. 



 

Rozdział 3 

Prawa Studenta 

 

§12. 

Student ma prawo domagać się od wszelkich osób pracujących na Uczelni, ochrony 

swoich praw nadanych mu na mocy Ustawy – „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz 

„Regulaminu Studiów Uczelni”. 

 

Rozdział 4 

Postanowienia Końcowe 

 

§13. 

Do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Studentów zobowiązani są wszyscy studenci 

PWSTE, dotyczy to również studentów objętych programem ERASMUS+. 

 

§14. 

Student ma prawo otrzymać wyjaśnienie niejasnych dla niego zapisów lub wątpliwości 

związanych z treścią kodeksu etycznego, zgłaszać uwagi oraz inicjować zmiany i uzupełnienia 

w zapisach. 

 

 

 

 


