
1 
 

Kodeks Etyki Studenta 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

My, studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w trosce o dobre imię naszej 

Uczelni, jak również w celu kształtowania i propagowania standardów etycznego 

postępowania, niniejszy Kodeks przyjmujemy i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. 

§ 1 

Zasady Kodeksu wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych i z życia społecznego, 

a w szczególności z norm moralnych właściwych dla etyki kształcenia akademickiego. 

§ 2 

Student jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego prawa oraz przepisów 

obowiązujących w Uczelni. 

§ 3 

Student jest zobowiązany do postępowania zgodnie z treścią złożonego ślubowania, 

a w szczególności dbania o godność studenta. 

§ 4 

Student powinien uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach 

oraz w miarę możliwości aktywnie włączać się w ich organizację. 

§ 5 

Student powinien dbać o dobre imię i wizerunek Uczelni, okazywać szacunek Jej symbolom 

oraz tradycji. 

§ 6 

Student winien jest z szacunkiem traktować mienie Uczelni, w szczególności sale dydaktyczne 

oraz ich wyposażenie. 

§ 7 

Student także po ukończeniu studiów powinien, świadcząc swoim poziomem moralnym 

i intelektualnym, dbać o dobre imię Uczelni. 
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§ 8 

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających godności 

innych, jak również podejmować działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu Uczelni.  

§ 9 

Student zobowiązany jest do nieustannego rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności 

oraz podnoszenia swoich kwalifikacji, dążąc do samodoskonalenia. 

§ 10 

Student powinien charakteryzować się odpowiedzialnością, ponosić ją za swoje czyny 

i nie unikać konsekwencji własnego postępowania. 

§ 11 

Student powinien kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, 

a w kontaktach z innymi, niezależnie od ich pozycji w hierarchii akademickiej i społecznej, 

przestrzegać zasad dobrego wychowania, współżycia koleżeńskiego i wysokiej kultury 

osobistej. 

§ 12 

Student powinien wspierać innych studentów w nauce oraz w poszerzaniu wiedzy, pomagać 

w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego, jak również w poznawaniu 

i przestrzeganiu obyczajów akademickich oraz reguł panujących na Uczelni. 

§ 13 

Student nie powinien pozostawać bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego postępowania 

innego studenta lub pracownika Uczelni.  

§ 14 

Student powinien powstrzymywać się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku 

do innych studentów i pracowników Uczelni, zwłaszcza takich, które mają na celu wyrządzenie 

krzywdy oraz dyskryminację ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość 

lub jakikolwiek inny powód. 

§ 15 

Student nie powinien wykorzystywać prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych 

z pracownikami  Uczelni w celu osiągnięcia własnych korzyści. 
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§ 16 

Student powinien uczciwie wywiązywać się ze swoich obowiązków, a zobowiązania 

wobec Uczelni wypełniać z poszanowaniem wyznaczonych terminów. 

§ 17 

Student powinien przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe samodzielnie, 

z poszanowaniem praw autorskich. 

§ 18 

Podczas wszelkich form weryfikacji wiedzy student powinien korzystać wyłącznie ze swojej 

wiedzy i umiejętności. 

§ 19 

Student powinien powstrzymać się od fałszowania dokumentów w celu osiągnięcia korzyści, 

w szczególności w celu zdania egzaminu, naruszenia porządku sesji lub uzyskania nienależnych 

świadczeń ze strony Uczelni.  

§ 20 

Student jest zobligowany do zapoznania się z zasadami Kodeksu oraz ich rozpowszechniania 

w środowisku akademickim, a w razie konieczności ich obrony. 

§ 21 

Przestrzeganie Kodeksu powierza się wszystkim studentom Uczelni, ich wrażliwości 

i sumieniu. 


