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KODEKS ETYKI STUDENTA 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,  

zwanej dalej Uczelnią, uchwala Kodeks Etyki Studenta  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,  

zwany dalej Kodeksem z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

 

 

„Wstępując do społeczności akademickiej  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 ślubuję sumiennie zdobywać wiedzę, dbać o godność studenta 

 i dobre imię Uczelni.  

Przyrzekam postępować zgodnie z ideami humanizmu, 

 tradycjami tolerancji oraz obyczajami społeczności studenckiej”. 

 

[Tekst ślubowania studentów  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie] 
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PREAMBUŁA 

 

My, studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jesteśmy świadomi, że wstępując do 

społeczności akademickiej Uczelni zobowiązaliśmy się postępować zgodnie z ideami humanizmu, 

tradycyjnej tolerancji oraz obyczajami społeczności akademickiej. Ślubowaliśmy sumiennie zdobywać 

wiedzę, dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni.  

Jesteśmy wdzięczni za możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wierzymy, 

że społeczność akademicka ma możliwość kształtowania osobowości, charakteru  

i moralności człowieka. Niniejszy Kodeks będzie stanowił źródło poczucia odpowiedzialności, 

wynikającego z konieczności spełniania najwyższych standardów akademickich.    

Zaszczytny status Studenta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zobowiązuje do 

przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych, upowszechniania pozytywnych wzorów 

postępowania i dobrych obyczajów akademickich.  

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Studenci zobowiązują się do zapoznania z niniejszym Kodeksem Etyki Studenta Wyższej Szkoły 

Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, którego zapisy są zgodne z Regulaminem Studiów WSIiZ oraz 

ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  

 

§ 2 

 

1. Organem wspierającym proces upowszechnienia treści Kodeksu Etyki Studenta WSIiZ jest 

Samorząd Studentów.  

 

2. Samorząd Studentów WSIiZ odpowiada za prawidłowy przebieg konsultacji dotyczących treści 

zawartych w Kodeksie, w tym również zobowiązany jest: do udzielania odpowiedzi na pytania 

i sugestie przekazane przez studentów. 
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3. Student ma prawo do zgłaszania propozycji zapisów i poprawek do kodeksu. Wszelkie 

propozycje powinny być złożone pisemnie bezpośrednio do Rzecznika Studentów. Student 

zgłaszający sugestie i poprawy ma prawo do zachowania anonimowości.  

 

§ 3 

 

1. Studenci współtworzący społeczność akademicką WSIiZ powinni się traktować z należytym 

szacunkiem i wzajemnym poszanowaniem godności oraz dobrego imienia. 

   

2. Kategorycznie zakazuje się używania wulgarnych i nacechowanych pejoratywnie słów na 

terenie Uczelni. Dotyczy to również innych kanałów komunikacyjnych, z których studenci 

korzystają w ramach kontaktu z nauczycielami akademickimi i pracownikami 

administracyjnymi.  

 

 

3. Kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientacja seksualna czy rodzaj 

niepełnosprawności nie mogą być podstawą de dyskryminacji żadnego członka społeczności 

akademickiej Uczelni.  

 

§ 4 

 

 Powinnością każdego studenta jest: 

a) przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie oraz ich upowszechnianie wśród społeczności 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 

b) szacunek do Uczelni wyrażony w rocie ślubowania oraz złożonego przyrzeczenia, 

c) upowszechnianie osiągnięć Uczelni oraz dbanie o godność samej instytucji, jak i jej 

przedstawicieli,  

d) przeciwdziałanie zachowaniom członków społeczności akademickiej, które negatywnie 

wpływają na dobre imię Uczelni, także po ukończeniu przez niego studiów,  

e) dbanie o techniczną sprawność i estetykę dostępnej powierzchni dydaktycznej, a także ich 

wyposażenia (multimedialnego, specjalistycznego oraz produktów niezbędnych do 

wykonywania czynności wskazanych przez nauczyciela akademickiego). 
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II OBOWIĄZKI STUDENTA 

 

§ 5 

 

1. Student jest zobowiązany do sumiennej pracy nad nieustannym poszerzaniem swojej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych.  

 

 

§ 6 

 

2. Student powinien rzetelnie wywiązywać się z obowiązków wynikających z programu studiów 

w szczególności: 

a) samodzielne przystępować do zaliczeń i egzaminów, 

b) brać czynny udział w realizacji programu studenckich praktyk zawodowych, 

c) samodzielnie opracować pracę dyplomową, przygotowywaną pod nadzorem 

wybranego promotora – o ile przewiduje to program studiów.  

 

3. Kategorycznie zabrania się: 

a) przywłaszczania cudzych materiałów bez podania właściwego autora, 

b) przywłaszczenia i przedstawiania jako swoje cudzych prac zaliczeniowych,  

c) fałszowania dokumentów związanych z przebiegiem studiów, 

d) podszywania się pod innego studenta w celu uzyskania korzyści osobistych lub 

materialnych, 

e) wykorzystywania związków rodzinnych, osobistych lub protekcji, 

f) nadmiernego spoufalania się z nauczycielami akademickimi i pracownikami 

administracyjnymi, 

g) podejmowania działań zmierzających do uzyskania nienależnych świadczeń ze strony 

Uczelni. 

§ 7 

 

4. Każdy student, który jest świadkiem łamania Kodeksu Etyki Studenta jest zobowiązany do 

zgłoszenia tego faktu pisemnie do Rzecznika Samorządu Studentów. Studentowi 

zgłaszającemu nieetyczne zachowanie zapewnia się pełną anonimowość.  
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III STOSUNEK DO PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ 

 

§ 8 

 

1. Student zobowiązany jest do poszanowania godności i dobrego imienia nauczycieli 

akademickich i pracowników administracyjnych Uczelni. Każdy przedstawiciel społeczności 

akademickiej Uczelni ma prawo do przestrzegania w kontaktach z nim zasad dobrego 

wychowania i obyczajów akademickich.  

 

2. Student jest zobowiązany do poszanowania dobrego imienia nauczycieli akademickich i 

pracowników administracyjnych w szczególności w ramach: 

a) osobistego lub telefonicznego kontaktu,  

b) wymiany korespondencji listownej lub mailowej, 

c) rozmowy z członkami społeczności akademickiej i osobami niezwiązanymi z Uczelnią, 

d) publikacji swoich opinii na: forach internetowych, blogach i portalach 

społecznościowych, których właścicielem może, ale nie musi być Uczelnia.  

 

3. Student nie powinien dążyć do nawiązania prywatnych kontaktów z nauczycielami 

akademickimi oraz pracownikami administracyjnymi, w celu osiągnięcia korzyści osobistych i 

majątkowych. 

§ 9 

 

1. Student jest zobowiązany do poszanowania godności i dobrego imienia nauczycieli 

akademickich, a w szczególności powinien wystrzegać się: 

a) działań zakłócających przebieg zajęć dydaktycznych, 

b) postawy lekceważącej i ubliżającej, 

c) niepunktualności i nagminnych spóźnień, 

d) łamania ustalonych zasad, o których został ustnie i/ lub pisemnie poinformowany.   

 

§ 10 
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1. Student jest zobowiązany do poszanowania godności i dobrego imienia pracowników 

administracyjnych, a w szczególności powinien wystrzegać się: 

a) działań zakłócających przebieg procesu administracyjnego, 

b) postawy lekceważącej i ubliżającej, 

c) nieprzestrzegania terminów wskazanych przez działy administracyjne, 

d) łamania ustalonych zasad, o których został ustnie i/ lub pisemnie poinformowany.   

§ 11 

 

1. Wszelkie przejawy nieetycznych postaw wśród nauczycieli akademickich oraz pracowników 

administracyjnych powinny być przez studentów zgłaszane do władz Uczelni. W szczególności 

kiedy zachowania wykraczającą poza prawa i obowiązki wskazane  

w obowiązujących normach prawnych.  

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

 

1. Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane Kodeksem Etyki Studenta rozstrzyga Rektor. 

 

2. Każdy student Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie ma prawo do skierowania 

prośby o wyjaśnienie lub doprecyzowanie zapisów Kodeksu do Samorządu Studentów WSIiZ.  

 

3. Kodeks wchodzi w życiem z dniem jego podpisania. 

 

             PRZEWODNICZĄCY 

         SAMORZĄDU STUDENTÓW 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 


