Załącznik do Uchwały nr 27/2019/2020
Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
z dnia 24 lipca 2020

Kodeks Etyki Studenta
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kodeks Etyki Studenta został uchwalony w trosce o dobre imię Uczelni oraz w celu zaspokojenia potrzeb
kształtowania postaw etycznych wśród studentów i przyszłych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Jest zbiorem wartości etycznych oraz standardów postępowania, których powinni
przestrzegać wszyscy studenci Uniwersytetu, mając na względzie uniwersalne zasady współżycia
społecznego oraz dobre imię Uczelni, a także poszanowanie jej tradycji.
Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach został oparty na fundamentalnych
wartościach, których przestrzeganie ma przynosić chlubę zarówno samym studentom, jak i Uczelni.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Kodeks Etyki Studenta zwany dalej “Kodeksem” normuje zasady etyki studenckiej i dobrego
zachowania, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy studenci Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej “Uniwersytetem”.
2. Zasady Kodeksu wynikają z ogólnie przyjętych norm etyki zawodowej i etyki kształcenia
akademickiego.
§2
1. Student powinien postępować zgodnie z treścią złożonego przez siebie ślubowania, Statutu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Regulaminu Studiów.
2. Mając na uwadze godność każdego człowieka, student, a także absolwent Uniwersytetu kieruje się
w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzega zasad
dobrego wychowania i dobrych obyczajów.
3. Student zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz
wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu.
§3
Przestrzeganie Kodeksu powierza się wszystkim studentom Uniwersytetu, ich wrażliwości i sumieniu. Student
z własnej inicjatywy powinien zapoznać się i przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu oraz rozpowszechniać
jego zasady w środowisku akademickim Uniwersytetu, a w razie konieczności stanąć w ich obronie.
§4
Student powinien pamiętać, że w toku całego okresu studiów reprezentuje Uniwersytet również poza jego
murami. Biorąc to pod uwagę powinien zachowywać się godnie i być wzorem praworządności, uczciwości
i prezentować najwyższe standardy etyczne.

Rozdział 2
Prawa studenta
§5
Student ma prawo domagać się od wszelkich osób pracujących na Uniwersytecie ochrony swoich praw
nadanych mu na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu Studiów
Uniwersytetu.
§6
Każdy student ma prawo do:
1. poszanowania jego godności,
2. swobodnego dialogu z innymi członkami wspólnoty akademickiej,
3. sprawiedliwego weryfikowania jego wiedzy,
4. realizowania swoich zainteresowań, w ramach podjętych studiów,
5. zrzeszania się w kołach naukowych i organizacjach studenckich,
6. rzetelnej informacji naukowej oraz starannie przygotowanych zajęć dydaktycznych.

Rozdział 3
Obowiązki i powinności studenta
§7
1. Student obowiązany jest szanować władze Uniwersytetu, nauczycieli akademickich jak i wszystkich
pracowników Uniwersytetu.
2. Student powinien równo traktować Pracowników Uniwersytetu bez względu na ich pozycję
w hierarchii akademickiej i przestrzegać zasad dobrego wychowania w kontaktach z nimi,
w szczególności dbając o kulturę słowa, odpowiedni ubiór na egzaminach i uroczystościach
akademickich oraz poprzez zwracanie się zgodnie z tytułami naukowymi.
3. Student powinien z szacunkiem traktować symbole Uniwersytetu.
§8
Student zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania rygorów akademickich, zachowania stosownych form
w kontaktach uniwersyteckich, oraz wypełniania swoich zobowiązań wobec Uniwersytetu z poszanowaniem
wyznaczonego terminu.
§9
1. Student powinien współtworzyć solidarną i życzliwą sobie społeczność akademicką, wspierać innych
studentów w nauce oraz w sposób motywujący wpływać na grupy społeczne, których jest członkiem,
a także aktywnie pomagać młodszym i nowo przybyłym studentom w dostosowaniu się do warunków
życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uniwersytecie.

2. Student powinien kierować się szczególną empatią wobec osób niepełnosprawnych i studentów
z zagranicy oraz w miarę możliwości służyć im pomocą.
§10
Student powinien powstrzymywać się od udziału w wszelkich wydarzeniach na uczelni i poza nią,
uwłaczających godności jego, innych osób lub które mogłyby zaszkodzić lub narazić dobre imię Uniwersytetu.
§11
1. Student powinien dążyć do samodoskonalenia, kształtowania swojego charakteru i osobowości oraz
nieustannie wzbogacać posiadaną wiedzę, w szczególności biorąc udział w zajęciach
nieobowiązkowych i pozaprogramowych.
2. Student powinien traktować wszelkie formy weryfikacji jego wiedzy jako element przyczyniający się
do rozwoju osobistego.
3. Student powinien w miarę możliwości wspierać podejmowane inicjatywy naukowe i społeczne,
a także angażować się w rozwój Uniwersytetu, aktywnie uczestniczyć w odbywających się na
Uniwersytecie konferencjach, szkoleniach, wykładach otwartych i innych wydarzeniach, jak również
uczestniczyć w ich organizacji.
4. Student powinien angażować się w działania podejmowane na rzecz jakości kształcenia,
w szczególności poprzez rzetelne wypełnianie ankiet ewaluacyjnych.
§12
Każdy student powinien dążyć do polubownego rozwiązywania sporów.

Rozdział 4
Stosunek do społeczności akademickiej Uniwersytetu
§13
Student nie dyskryminuje pracowników oraz innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie,
narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną i z żadnego innego powodu.
§14
Student dba o dobre imię Uniwersytetu i godnie go reprezentuje, także poza jej murami i w przestrzeni
wirtualnej.
§15
Student współdziała z osobami związanymi z uczelnią w celu polepszenia jej funkcjonowania. Zwraca się do
Samorządu Studenckiego jako głównego reprezentanta jego interesów w kwestiach spornych wymagających
współdziałania z władzami Uniwersytetu.

Rozdział 5
Zachowanie nieetyczne i naganne
§16
Za szczególnie naganne uważa się naruszenie norm etycznych określonych w Kodeksie w celu uzyskania
korzyści majątkowej lub każdej innej związanej bezpośrednio lub pośrednio z ułatwieniem zaliczenia toku
studiów.
§17
Student powinien reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych innych studentów.
§18
Za szczególnie nieetyczne uznaje się m.in.:
1. dyskryminowanie innych studentów,
2. niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych, dyplomowych i wszelkich innych
objętych programem i tokiem studiów,
3. uczestniczenie w zajęciach w odzieży niechlujnej lub rażąco niestosownej,
4. nieusprawiedliwiony brak punktualności, zakłócanie przebiegu zajęć lub lekceważącą postawę wobec
studiów.

Rozdział 6
Odpowiedzialność
§19
Student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego lub Komisją
Dyscyplinarną do spraw studentów.
§20
Postępowanie dyscyplinarne regulują odrębne przepisy.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§21
Wszelkie zmiany w Kodeksie będą podane do wiadomości publicznej, w sposób przyjęty na Uniwersytecie
Ekonomicznym.

