
Kodeks Etyki 

Studentów Pa ństwowej Wy ższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym S ączu 

W trosce o dobro nauki i dobre imię Uczelni, 
uznających jako priorytet niezależność myśli w poszukiwaniu:  

prawdy, wolności obywatelskich i wartości etycznych, 
biorąc za wzór uniwersalne wartości moralne, 

korzystając z najlepszych wzorców 
i ustalonych kanonów etyki akademickiej, 

ustanawia się niniejszym Kodeks Etyki 
Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 

 

 
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu mając 
świadomość doniosłego wpływu nauki na jakość ludzkiego życia, będąc wiernymi 
powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za 
dobre imię studenta, zobowiązują się do przestrzegania zasad etycznych  
i stosowania się do najwyższych standardów akademickich. 

§ 1 
 

Student, odnosi się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej 
społeczności przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania  
i obyczajów akademickich. 

 
§ 2 

 
Student powinien: 

1)  kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi 
podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy; 

2) przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy - Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej 
Uczelni; 

3) kierować się uczciwością i przyzwoitością, wspierać innych studentów w ich 
dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności; 

4) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwoju własnej 
osobowości; 

5) stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać  
o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Nowym Sączu. 

 
§ 3 

 
Student swoja postawą, poprzez rzetelną i sumienną pracę nad nieustannym 
podnoszeniem swoich kwalifikacji, dokładaniem wszelkich starań w celu 
wzbogacania posiadanej wiedzy, rozwijania umiejętności praktycznych i kompetencji 
społecznych związanych ze swoim przyszłym zawodem, dba o godność i honor 
studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. 
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§ 4 
 
Student, przystępując do egzaminów i wszelkich form sprawdzania uzyskanych 
efektów kształcenia, traktuje te formy weryfikacji jako osobisty sprawdzian zdobytej 
wiedzy, uzyskanych umiejętności i kompetencji społecznych, nie korzysta z żadnych 
niezaakceptowanych przez nauczyciela akademickiego pomocy naukowych.  
W sposób adekwatny reaguje na wszelkie przejawy nieetycznego, nieuczciwego 
zachowania, w szczególności zmierzające do wypaczenia wyniku egzaminu. 

 
§ 5 

 
Student przestrzega zasad ustalonych w obowiązującym w Uczelni „regulaminie 
antyplagiatowym”, prace zaliczeniowe przygotowuje samodzielnie, nie przerabia, nie 
kopiuje, nie podrabia, nie fałszuje dokumentów w celu osiągnięcia korzyści 
osobistych, w szczególności w celu zdania egzaminu, naruszenia porządku sesji lub 
uzyskania nienależnych świadczeń ze strony Uczelni.  
 

§ 6 
 

Student traktuje innych studentów z szacunkiem, pomaga w nauce oraz  
w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego i w poznaniu, 
przestrzeganiu reguł panujących w Uczelni. Każdemu studentowi okazuje szacunek 
bez względu na wyznanie, kolor skóry, narodowość, przekonania polityczne oraz 
orientacje seksualną.  

 
§ 7 

 
Student dba o dobre imię Uczelni, godnie ją reprezentuje, także poza jej murami. Nie 
powinien uczestniczyć w przedsięwzięciach uwłaczających jego godności  
i godności innych osób oraz działaniach, które mogłyby zaszkodzić dobremu imieniu 
Uczelni.  

 
§ 8 

 
Student wykazuje zaangażowanie w realizacje inicjatyw dotyczących współpracy 
Uczelni ze środowiskiem lokalnym i wspierających jej rozwój. Bierze aktywny udział 
w pracach kół naukowych i organizacji studenckich. Wspiera działalność samorządu 
studenckiego jako głównego reprezentanta jego interesów, zwraca się do niego we 
wszystkich kwestiach spornych wymagających współdziałania z władzami Uczelni. 

 
§9 

 
Student współdziała na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu 
wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni. 
 
 


