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KODEKS ETYKI STUDENTA 
PAŃSTWOWEJ UCZELNI  ZAWODOWEJ  

WE WŁOCŁAWKU 
 

My, studenci Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, mając na uwadze doniosły 
wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, 
która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie 
otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne.  

Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy.  Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód 
naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która  
z niej wynika.  

Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość 
odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad 
etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy,  
iż będziemy: 
 

Przepisy ogólne 
§ 1. 

 
Student jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami Kodeksu etyki studenta, 
obowiązującego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, zwanej dalej: „Uczelnią” 
oraz do ich przestrzegania, jak również do rozpowszechniania jego treści  
w środowisku akademickim. 
 

§ 2. 
 

Student powinien w swoim postępowaniu kierować się uczciwością i przyzwoitością,  
a w kontaktach z innymi przestrzegać zasad dobrego wychowania oraz dobrych obyczajów, 
mając na uwadze godność każdego człowieka. 
 

§ 3. 
 

Student powinien kierować się szczególną empatią w stosunku do osób niepełnosprawnych 
oraz służyć im pomocą, w miarę swoich możliwości. 
 

 
§ 4. 

 
Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających jego godności lub 
godności innych osób, jak również podejmować działań, które mogą zaszkodzić dobremu imieniu 
jego lub Uczelni, czy podważać zaufanie do niego lub Uczelni. 
 

§ 5. 
 

Student po ukończeniu studiów zobowiązany jest również dbać o dobre imię Uczelni. 
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§ 6. 

 
Student zobowiązany jest do poszanowania dóbr materialnych stanowiących bazę dydaktyczną 
Uczelni. 
 

Nauka i studia 
§ 7. 

 
Student powinien przestrzegać obowiązującego prawa w szczególności zawartego w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminie studiów obowiązującym w Uczelni. 
 

§ 8. 
 

Student zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie przyjętych kanonów kultury 
osobistej w szczególności poprzez uszanowanie powagi miejsca i chwili, poprzez odpowiednie 
zachowanie i strój podczas egzaminów, rozdania dyplomów i innych uczelnianych 
uroczystości.  
 

§ 9. 
 

Student jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad stałym podnoszeniem swoich 
kwalifikacji oraz zdobywaniem wiedzy przez cały okres studiów m.in. poprzez uczestniczenie  
w zajęciach, wykonywanie zleconych przez pracowników dydaktycznych prac orz aktywne 
uczestnictwo w studenckim życiu naukowym i kulturowym. 
 

§ 10. 
 

Student powinien traktować egzamin, jak również wszelkie inne formy zaliczenia jako 
indywidualne i rzetelne sprawdzenie zdobytej wiedzy. W trakcie egzaminów i innych form 
zaliczenia powinien korzystać jedynie ze swojej wiedzy i umiejętności. 
 

§ 11. 
 

Studenci powinni dokładać wszelkich możliwych starań w celu wzbogacania posiadanej wiedzy, 
również poprzez branie udziału w zajęciach nieobowiązkowych i poza programowych, oraz 
rozwijać wszelkie umiejętności praktyczne związane ze swoim przyszłym zawodem. 
 

§ 12. 
 

Niedozwolone jest w szczególności kopiowanie, fałszowanie oraz przywłaszczenie 
dokumentów lub prac celem osiągnięcia korzyści przez studenta dla samego siebie. 

 

Student a PUZ we Włocławku 
§ 13. 

 
Relacja między pracownikami Uczelni a studentem powinny być nacechowane wzajemnym 
zaufaniem, uprzejmością, życzliwością oraz poszanowaniem odmienności przekonań  
i światopoglądu oraz winny układać się przy zachowaniu stosownego dystansu i powagi. 
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§ 14. 
 
Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych 
pracowników Uczelni. O zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm 
powinien również powiadomić komórkę odpowiedzialną za kwestie etyczne na Uczelni. 
 

§ 15. 
 
Student traktuje pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem, przestrzegając w kontaktach 
z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich. Student nie powinien 
wykorzystywać prywatnych kontaktów i osobistych zażyłości z pracownikami Uczelni w celu 
zaliczenia poszczególnych etapów studiów. 
 

§ 16. 
 

Student może wspierać działalność Samorządu Studenckiego oraz zgłaszać swoje propozycje 
związane z integracją studentów, pomocą dla osób potrzebujących, itp. 
 

§ 17. 
 

Student powinien uczestniczyć w wydarzeniach na terenie Uczelni lub zorganizowanych 
przez Uczelnię. Powinien także w miarę możliwości włączyć się w ich organizację. 
 

Stosunek do studentów 
§ 18. 

 
Student powinien przestrzegać w stosunku do kolegów zasad uprzejmości, lojalności  
i koleżeństwa. 
 

§ 19. 
 

Każdemu studentowi Uczelni należy się szacunek, bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, 
wyznanie oraz orientację seksualną. 
 

§ 20. 
 

Student powinien reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych, rasistowskich oraz 
ksenofobicznych w stosunku do innych studentów. 
 

§ 21. 
 

Student powinien wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do 
warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na 
Uczelni. 
 

§ 22. 
 

W przypadku nieobecności studenta podczas prezentacji prac grupowych, powinien on 
przekazać wszelkie potrzebne materiały w czasie umożliwiającym należyte przygotowanie się 
do zajęć pozostałej części zespołu. 


