Kodeks Etyki Studenta
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Preambuła
My Studenci Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie mając na uwadze doniosły wpływ nauki na
wartość ludzkiego życia oraz szanse jakie daje zdobywanie wiedzy dla rozwoju osobistego i całej
Ojczyzny, świadomi obowiązków członków społeczności akademickiej wierzymy, że ten kodeks posłuży
za dowód naszej świadomości, jej niezwykłego znaczenia a także poczucia odpowiedzialności, która z
niej wynika.
Rozdział I
Przepisy ogólne

1.
2.

3.
4.

§1
Kodeks Etyki Studenta zwany dalej „Kodeksem” wynika z ogólnie przyjętych norm i postaw
pożądanych w środowisku akademickim.
Kodeks normuje zasady etyki studenta i dobrego wychowania do którego przestrzegania
zobowiązani są wszyscy studenci Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie, zwanej dalej
„Uczelnią”.
Naruszeniem godności studenta jest takie postępowanie, które mogłoby go poniżyć w opinii
publicznej lub naruszyć zaufanie do wartości wyznawanych przez społeczność akademicką.
Obowiązkiem studenta zdobywającego wiedzę za granicą jest przestrzeganie norm zawartych
w niniejszym Kodeksie, jak również norm etyki studenta obowiązujących w kraju goszczącym.

§2
1. Student zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz
wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.
2. Każdy student zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki studenta oraz reagować na wszelkie
przejawy zachowań nieetycznych innych studentów.
§3
Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających jego godności lub
godności innych, jak również nie może działać na szkodę Uczelni.
Rozdział II
Powinności
§1
Każdy student powinien:
1) uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z nałożonych obowiązków,

2) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, realizacji założonych celów i rozwoju własnej
osobowości,
3) szanować prawa i zwyczaje akademickie,
4) wspierać innych studentów w ich dążeniu do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności,
5) dążyć do prawdy, będącej podstawą wszelkiej nauki,
6) dbać o honor i godność studenta,
7) uczciwie postępować w relacjach z nauczycielami akademickimi – w szczególności
niedopuszczalny jest plagiat i korzystanie
w sposób niedozwolony z materiałów
przygotowanych przez innych studentów,
8) zapoznać się z zasadami niniejszego Kodeksu, jak również rozpowszechniać go w środowisku
akademickim.
§2
Wszelkie spory pomiędzy studentami wynikające ze współżycia akademickiego powinny być
rozstrzygane w sposób polubowny.
§3
1. Student zobowiązany jest szanować władze Uczelni, jej pracowników i całą społeczność
akademicką.
2. Student powinien z szacunkiem traktować symbole Uczelni.
§4
Student powinien działać na rzecz społeczności akademickiej i uczestniczyć w inicjatywach
wspierających rozwój uczelni, jak również brać aktywny udział w organizacjach studenckich.
Rozdział III
Odpowiedzialność
§1
Student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Rektorem Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie lub Komisją Dyscyplinarną dla Studentów na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
§1
Zasady zawarte w Kodeksie Etyki obowiązują wszystkich studentów.
§2
Odpowiedzialnym za upowszechnienie niniejszego Kodeksu wśród społeczności studenckiej jest
Uczelniana rada Samorządu Studentów.
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