Uchwała nr 2020/I/9
Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 16 czerwca 2020 roku
W sprawie przyjęcie Kodeksu Etyki Studenta

Na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku,
Parlament Studencki uchwala co następuje:

§1
Parlament Studencki przyjmuje Kodeks Etyki Studenckiej
§2

Uchwała Parlamentu Studenckiego wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Kodeks Etyki Studenta
Uniwersytetu w Białymstoku
My, studenci Uniwersytetu w Białymstoku, w trosce o dobre imię naszej Uczelni, świadomi
wpływu edukacji i nauki na jakość życia społecznego, doceniając zaufanie, którym obdarzyła
nas społeczność akademicka, przyjmujemy niniejszy Kodeks i zobowiązujemy się do jego
przestrzegania.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Zasady Kodeksu Etyki Studentów Uniwersytetu w Białymstoku (zwany dalej: Kodeksem)
wynikają z powszechnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności z zasad etycznych
właściwych środowisku akademickiemu.
§2
Obowiązkiem każdego studenta jest znajomość zasad Kodeksu oraz respektowanie ich
i rozpowszechnianie w środowisku akademickim.
§3
Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa, w szczególności ustawy
regulującej materię szkolnictwa wyższego i nauki, Regulaminu Studiów, Statutu UwB,
a także innych aktów prawnych obowiązujących na Uniwersytecie oraz na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Student zobowiązany jest do postępowania w sposób nie uwłaczający jego godności, ze
szczególnym zachowaniem przyzwoitości, uczciwości i szacunku do drugiego człowieka.
Rozdział 2
Prawa studenta
§5
Każdy student ma prawo do:
1) poszanowania jego godności;
2) zachowania i wyrażania swoich przekonań zgodnie z zasadami wolności słowa;
3) swobodnego dialogu z innymi członkami społeczności akademickiej;
4) sprawiedliwego weryfikowania jego wiedzy;
5) realizowania swoich zainteresowań, w ramach podjętych studiów;
6) zrzeszania się w kołach naukowych i innych organizacjach studenckich;
7) środków i narzędzi niezbędnych do osiągnięcia celów wyznaczonych przez tok
studiów;
8) rzetelnej informacji naukowej oraz odpowiednio przygotowanych zajęć
dydaktycznych.

Rozdział 3
Nauka i studia
§6
1. Mając na uwadze powagę i rangę reprezentowanego przez siebie Uniwersytetu, student
powinien:
1) przestrzegać obowiązującego na naszej Uczelni prawa;
2) sumiennie pracować nad nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz
budowaniem i poszerzaniem swoich poglądów przez cały okres studiów, w tym
aktywnie wspierać działalności z zakresu jakości kształcenia;
3) postępować zgodnie z treścią złożonego ślubowania;
4) rzetelnie wywiązywać się z obowiązków studenckich;
5) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe
i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;
6) wypełniać zobowiązania wobec uczelni respektując wyznaczone terminy;
7) w badaniach naukowych wykazywać się dociekliwością i wnikliwością
w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania;
8) korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej
dyskusji.
2. Zakazuje się wszelkich kłócących się z powagą oraz godnością studenta zachowań,
w szczególności:
1) fałszowania dokumentów;
2) podszywania się pod inną osobę;
3) zakłócania przebiegu zajęć.

Rozdział 4
Stosunek do pracowników
§8
1. Student powinien traktować pracowników uczelni z należytym szacunkiem, ze
szczególnym zachowaniem zasad dobrego wychowania i obyczajów przyjętych w
środowisku akademickim.
2. Student nie powinien wykorzystywać prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych z
pracownikami uczelni.
3. Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie zachowania nieetyczne
pracowników naukowych uczelni oraz innych pracowników. Przy zachowaniach
stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych powinien również powiadomić
władze uczelni lub odpowiednie jej organy.

Rozdział 5
Stosunek do studentów
§9
1. Student powinien traktować innych studentów z należytym szacunkiem, wspierać ich
w dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności oraz okazać pomoc w zaadaptowaniu się
w szeregach społeczności akademickiej.
2. Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań
nieetycznych innych studentów.
§ 10
1. Student, respektując prawa człowieka, nie powinien dyskryminować innych studentów ze
względu kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną
i z żadnego innego powodu.
2. Student powinien powstrzymywać się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku
do innych studentów, w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie komuś szkody.
Rozdział 5
Stosunek do uczelni
§ 11
1. Student powinien dbać o dobre imię Uczelni i godnie ją reprezentować, także podczas
przebywania poza jej obszarem.
2. Student powinien angażować się w działalność studencką, poprzez czynny udział
w integracji społeczności akademickiej oraz budowanie przyjaznych relacji z innymi
członkami.
3. Student powinien współdziałać z osobami lub organizacjami związanymi z UwB, celem
ulepszenia jego funkcjonowania, w szczególności poprzez aktywny udział w organizacjach
studenckich, wspierając działalność Samorządu Studenckiego, jako głównego reprezentanta
interesów studenckich.
§ 12
Za niedopuszczalne uważa się szczególnie:
1) dążenia do uzyskiwania nienależnych świadczeń ze strony Uniwersytetu;
2) narażanie dobrego imienia społeczności studenckiej oraz Uniwersytetu poprzez
akty wandalizmu, chuligaństwa oraz innych form zakłócania ładu społecznego.

Rozdział 6
Sankcje
§ 13
1. Za czyny uchybiające godności studenta grozi odpowiedzialność przed Uczelnianą
Komisją Dyscyplinarną dla Studentów, co może stanowić podstawę odebrania statusu
Studenta Uniwersytetu.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z ostrzeżeniem;
4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;
5) wydalenie z uczelni.
3. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów.

