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Uchwała Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 
06.08.2021 r. w sprawie Kodeksu Etyki Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

KODEKS ETYKI DOKTORANTA 
 

Preambuła 
 
Przedłożony Kodeks etyki doktoranta stanowi zbiór zasad wskazujący sposób samoregulacji 
społeczności doktoranckiej w zakresie podstawowych wartości etycznych i dobrych praktyk w nauce. 
Jego podstawę stanowi przeświadczenie o podstawowym charakterze poszanowania cnót pracy 
badawczej i dydaktycznej oraz wspólnoty doktoranckiej. 
 
Wieloletnia tradycja studiów doktoranckich na przestrzeni lat poddawana była licznym modyfikacjom 
zarówno w zakresie formy, jak i trybu kształcenia. W szczególności dotyczyło to obowiązków 
przypisywanych doktorantom, jak i posiadanych przez nich uprawnień. Przedstawiony Kodeks jest 
wyrazem niezmiennych zasad etycznych towarzyszącym studiom trzeciego stopnia. Stanowi on 
określenie podstawowych cnót, jakimi powinien cechować się każdy doktorant. Jednocześnie jest 
drogowskazem w przypadku wątpliwości, co do pożądanego sposobu postępowania. Ostatecznym 
sędzią w sprawach etycznych jest bowiem indywidualne sumienie każdego doktoranta, jak i całej 
społeczności doktoranckiej. 
 
Kodeks ten definiuje także podstawowe zasady właściwej praktyki prowadzenia badań naukowych                   
i zajęć dydaktycznych przez doktorantów. 
 

Rozdział I 
Zasady ogólne 

 
§ 1 

Kodeks Etyki Doktoranta zwany od tego momentu Kodeksem, Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach zwanego od tego momentu uczelnią, obowiązuje każdego doktoranta Uczelni. Stanowi on 
zbiór wartości etycznych i wynikających z niego zasad postępowania, zgodnie z którymi doktorant 
jako uczestnik studiów doktoranckich, badacz naukowy, dydaktyk oraz członek społeczności 
akademickiej powinien postępować. 

§ 2 
Ilekroć w Kodeksie mowa jest o doktorancie, rozumieć przez to należy uczestnika studiów doktoranckich 

lub Szkoły Doktorskiej, niezależnie od dyscypliny naukowej, trybu i roku studiów.  

§ 3 
Ilekroć w Kodeksie mowa jest o studencie, rozumieć przez to należy studenta studiów prowadzonych w 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, niezależnie od kierunku, trybu i roku studiów.  

§ 4 
Ilekroć w Kodeksie mowa jest o pracowniku, rozumieć przez to należy każdego pracownika pozostającego 

w stosunku zatrudnienia z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, niezależnie od charakteru 

wykonywanych obowiązków. 

§ 5 
Doktorant powinien przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przepisów 
obowiązujących na Uczelni, w szczególności Regulaminu studiów doktoranckich/Szkoły Doktorskiej, 
Kodeksu etycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz zasad zawartych w ślubowaniu, 
a także powszechnie przyjętych wartości etycznych. 
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§ 6 
Doktorant jest zobowiązany do zapoznania się z Kodeksem, stosowania się do jego postanowień oraz 
ich upowszechniania w środowisku akademickim. 
 

Rozdział II 
Sylwetka Doktoranta 

 
§ 7 

Doktorant we wszystkich przejawach swojej działalności naukowej, dydaktycznej oraz w życiu 
publicznym odznacza się rzetelnością i poszanowaniem faktów, metod i teorii naukowych. 

§ 8 
Doktorant wykazuje się rzetelnością, skrupulatnością, niezależnością oraz bezstronnością w swojej 
działalności badawczej, jak i pracy dydaktycznej. 

§ 9 
Doktorant jest odpowiedzialny za głoszone poglądy, interpretacje prowadzonych badań oraz swoje 
postępowanie wobec członków społeczności akademickiej. 

§ 10 
Doktorant odznacza się cnotą tolerancji, dlatego nie dyskryminuje członków społeczności 
akademickiej oraz życia publicznego w szczególności ze względu na pochodzenie, wyznanie, rasę, 
płeć, wiek oraz poszanowanie innych postaw badawczych, światopoglądów i tradycji kulturowej. 

§ 11 
Doktorant nie wykorzystuje koneksji rodzinnych oraz bliskich relacji z pracownikami naukowymi i 
administracyjnymi mając na celu osiągnięcie korzyści. 

§ 12 
Doktorant przeciwstawia się nieetycznym zachowaniom innych członków społeczności 
akademickiej. 
 
                                                                      Rozdział III 

Studia doktoranckie/Szkoła Doktorska 
 

§ 13 
Doktorant jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy mającej na celu realizację programu 
studiów doktoranckich/Szkoły Doktorskiej i spełnienie innych wymogów przewidzianych w planie i 
w programie studiów. 

§ 14 
Doktorant dąży do samodoskonalenia się poprzez pogłębianie wiedzy oraz podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych właściwych dla wybranej dyscypliny naukowej w trakcie całego okresu 
trwania studiów. 

§ 15 
Doktorat nie podejmuje działań, które mogą mieć wpływ na nieobiektywną ocenę jego postępów 
naukowych. 

§ 16 
Doktorant nie podaje nieprawdziwych informacji w okresowych sprawozdaniach z wykonywanych 
obowiązków oraz innych osiągnięć w wyznaczonych terminach w celu osiągnięcia korzyści. 

 
Rozdział IV 

Badania naukowe 
 

§ 17 
Doktorant powinien ustawicznie pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. 
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§ 18 
Praca badawcza doktoranta powinna mieć cechy twórcze i przebiegać zgodnie z wymaganiami 
metody naukowej, być wiarygodna i wierna prawdzie opartej na rzetelnych argumentach.  

§ 19 
Doktorant powinien przestrzegać wysokich standardów prowadzenia badań naukowych oraz zasad dobrej 

praktyki naukowej uznawanej na Uczelni.  

§ 20 
Doktorant w badaniach naukowych przestrzega zasad uczciwości naukowej i nie dopuszcza do zaistnienia 

plagiatów bądź fałszowania wyników badań naukowych.  

§ 21 
Doktorant powinien w ocenach dorobku i prac naukowych unikać konfliktu interesów i kierować się 

obiektywizmem, terminowością oraz zasadami kompetentności. 

§ 22 
Badania powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie naruszać praw autorskich przynależnych do 
innych osób. 

 
Rozdział V 
Dydaktyka 

 
§ 23 

Doktorant  w  ramach  swojej  dyscypliny  naukowej  powinien  cechować  się  wiedzą i 
umiejętnościami niezbędnymi do kompetentnego i samodzielnego przeprowadzenia zajęć 
dydaktycznych. Prowadzone przez niego zajęcia powinny zachęcać studentów do zgłębienia 
zagadnień stanowiących treść określonego przedmiotu. 

§ 24 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych powinno być zgodne z treściami realizowanego przedmiotu i 
posiadanymi warunkami technicznymi. Jednocześnie doktorant powinien czynić starania w celu 
urozmaicenia formy prowadzonych zajęć i uwzględnienia najnowszych metod nauczania. 

§ 25 
Doktorant powinien zachowywać się kulturalnie, w sposób zgodny z przyjętymi zwyczajami. 
Powinien powstrzymać się od komentarzy dotyczących osoby studenta. 

§ 26 
Podczas oceniania umiejętności i wiedzy studenta w zakresie prowadzonego przedmiotu, 
doktoranta cechować powinny rzetelność i profesjonalizm. 

§ 27 
Doktorant rzetelnie i sumienne przygotowuje powierzone mu zajęcia dydaktyczne dbając o poziom 
przekazywanej przez niego wiedzy. 

§ 28 
Doktorant podczas pierwszych zajęć dydaktycznych informuje studentów o programie zajęć, 
warunkach i terminach zaliczenia oraz kryteriach oceny uczestników zajęć. 

§ 29 
Doktorant oceniając wiedzę studentów stosuje sprawiedliwe, transparentne i zrozumiałe kryteria. 

§ 30 
Doktorant nie podaje zawyżonej ilości zrealizowanych godzin dydaktycznych w celu osiągnięcia 
korzyści. 

 
Rozdział VI 

Społeczność akademicka 
 

§ 31 
Doktorant dba o dobre imię Uczelni szanując jej godność, tradycje i obyczaje. 
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§ 32 
Doktorant dba o mienie Uczelni, nie wykorzystuje go do celów osobistych, niezwiązanych z 
prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną. 

§ 33 
Doktorant w swoich kontaktach ze studentami, doktorantami, pracownikami naukowymi oraz 

pracownikami administracyjnymi i technicznymi powinien zachowywać się zgodnie z zasadami 
savoir-vivre. 

§ 34 
Doktorant w miarę możliwości angażuje się w działalność na rzecz społeczności akademickiej 
oraz uczestniczy w ważnych wydarzeniach Uczelni. 

§ 35 
1. Doktorant dba o dobry wizerunek oraz prestiż Uczelni i zawsze godnie ją reprezentuje, ze 
świadomością, że jego postawa oraz kultura osobista budują wizerunek Uczelni. 
2. Doktorant reprezentując Uczelnię zobowiązany jest do stosowania logotypów zgodnych z 
Systemem Identyfikacji Audiowizualnej Uczelni i informowania o swojej afiliacji. 
3. Doktorant podejmujący działania we współpracy z kilkoma jednostkami obowiązany jest 
umieścić informację o tym w dokumentacji. 

§ 36 
Doktorant zobowiązany jest stosować się do uchwał i zarządzeń wydawanych w ramach Uczelni. 

§ 37 
Doktorant obowiązany jest stawić się na każde wezwanie Władz Uczelni, a swoje ewentualne 
niestawiennictwo niezwłocznie usprawiedliwić. 
 

Rozdział VII 
Uczestniczenie w samorządzie 

 
§ 38 

1. Doktorant powinien uczestniczyć w życiu organizacyjnym Uczelni, w tym również w pracy 
samorządu, poprzez jego organy. 
2. W miarę możliwości doktorant powinien uczestniczyć w życiu społecznym społeczności 
doktoranckiej.  

§ 39 
Wszelkie spory wynikłe pomiędzy doktorantami lub doktorantami i pracownikami Uczelni 
powinny być w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie. 

§ 40 
Doktorant zobowiązany jest do kierowania się zasadami solidarności z innymi doktorantami i 
przedstawicielami społeczności akademickiej. 

§ 41 
W stosunku do doktorantów i pracowników Uczelni doktorant powinien służyć pomocą, radą i 
opinią. 
 

Rozdział VIII 
Odpowiedzialność dyscyplinarna 

 
§ 42 

Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą w odrębnych przepisach za 
naruszenie prawa obowiązującego na Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta. 
 
 

 


