
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/126/2019 
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie 
z dnia  30 października 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki studenta  
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

im. Jana Długosza w Częstochowie 

 
 
 

Na  podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy stawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 1-3 Statutu Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przyjętego Uchwałą 
Senatu nr 60/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
Wprowadza się Kodeks etyki studenta Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
Traci moc Zarządzenie Nr R-0161/54/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki studenta Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie 
 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Rektor 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

im. Jana Długosza w Częstochowie 
prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-0161/126/2019 

 

 

Kodeks Etyki Studenta 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

 im. Jana Długosza w Częstochowie 
 
 

My, studenci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie, świadomi wpływu edukacji na ludzkie życie oraz wierni powinnościom 
akademickim i społecznym, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych, jak 
również do spełniania najważniejszych standardów akademickich. Wierzymy, iż kodeks ten 
posłuży za dowód naszej świadomości, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej 
wynika. 

 
§1 

Zasady Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie, zwanego dalej Kodeksem wynikają z ogólnie przyjętych norm 
prawnych i moralnych w dzisiejszym świecie. 

 
§2 

Przyrodzona   i   niezbywalna   godność   człowieka   jest   źródłem   wszelkich   praw i 
obowiązków  zarówno  w  aspekcie  prawnym  i  moralnym.  Studenci  w  relacjach  z 
innymi osobami powinni cechować się zaufaniem, uprzejmością, poszanowaniem 
odmienności  przekonań   i   światopoglądu.   Nie   można   nikogo   dyskryminować  z 
powodu jakichkolwiek różnić światopoglądowych. 

 
§3 

Studenci nie powinni brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających ich 
godności lub godności innych jak również podejmować działań mogących zaszkodzić 
dobremu imieniu ich lub uczelni. 

 
§4 

Studenci powinni przestrzegać obowiązujące prawo, a w szczególności ustawę – Prawo  
o szkolnictwie  wyższym i nauce oraz innych   aktów   prawnych   obowiązujących w naszej 
Uczelni. Uczelnia udostępnia studentom Statut, Regulamin Studiów i inne obowiązujące w 
niej przepisy. 
Student ma prawo domagać się poszanowania swoich regulaminowych uprawnień oraz   
ma   obowiązek   postępować   zgodnie   z   treścią   złożonego   ślubowania,   a w 
szczególności: 

1) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości; 
2) szanować prawa i zwyczaje akademickie; 
3) dbać o godność i honor studenta. 

 

§5 
Niedozwolone jest naruszenie lub unikanie standardów zawartych w Kodeksie. 

 



§6 
Relacje  między  nauczycielami  akademickimi  a  studentami  powinny  układać  się  z  
uwzględnieniem  dorobku  naukowego,  życiowego,  dydaktycznego pracowników nauki, 
co prowadzić powinno do zachowania stosownego dystansu i powagi. Niedopuszczalne 
jest aby student wykorzystywał związki rodzinne i osobiste jako protekcję. 

 
 

§7 
Studenci zobowiązani są do rzetelnej i sumiennej pracy. Student krytycznie ocenia własne 
osiągnięcia w świetle osiągnięć innych, przyznaje się do porażek, unika formułowania 
sądów i opinii w problematyce, w której nie jest specjalistą. Ma jednak prawo do 
wątpliwości i stawiania pytań. 

 
§8 

Student jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad stałym podnoszeniem swoich 
kwalifikacji oraz zdobywania wiedzy przez cały okres studiów. Aby to uczynić student 
uczestniczy w zajęciach, wykonuje zlecone prace, bierze aktywny udział w studenckim 
życiu naukowym i kulturalnym. 

 
§9 

Student powinien starać się brać udział w zajęciach nadobowiązkowych 
i ponadprogramowych w celu wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności. 

 
§10 

Prawem studenta jest możliwie pełny dostęp do zasobów wiedzy i innych dóbr kultury 
zgromadzonych w uczelni. 

 
§11 

Studenci powinni traktować egzamin jak również wszelkie inne formy weryfikacji wiedzy 
jako rzetelne sprawdziany, w trakcie których powinni korzystać jedynie ze swojej wiedzy i 
umiejętności. Karygodne są wszelkie nieuczciwe zachowania zmierzające  do osiągnięcia 
pozytywnych  wyników. Naruszenie zasady rzetelności  w szczególności polega na: 
1) przeszkadzaniu w prowadzeniu zajęć, 

2) wnoszeniu do sali zajęciowej niedozwolonych materiałów, 

3) podpowiadaniu w czasie egzaminu lub zaliczenia, 

4) przedstawieniu do zaliczenia prac zakupionych lub przywłaszczonych. 
 

§12 
Student nie przerabia i nie fałszuje w jakikolwiek sposób dokumentów w celu uzyskania 
korzyści osobistych, np. w celu zdania egzaminu, naruszenia porządku sesji lub uzyskania 
należnych świadczeń ze strony Uczelni. 

 
§13 

Student w kontaktach z innymi studentami pozostaje uprzejmy i życzliwy, zachowuje się 
zgodnie z powszechnie przyjętym kanonem kultury osobistej. 

 

 



§14 
Przejawem  kultury  osobistej  jest  w  szczególności  uszanowanie  powagi  miejsca  i chwili 
poprzez odpowiednie zachowanie i strój podczas egzaminu i innych uczelnianych 
uroczystości. 

§15 
Niewłaściwe jest w szczególności: 
1) używanie wulgaryzmów, 

2) pozostawanie w stanie nietrzeźwym, 

3) spóźnianie się, 

4) prowadzenie rozmów na zajęciach oraz w bibliotece i czytelni, 

5) nieuzasadnione wchodzenie i wychodzenie z zajęć, 

6) korzystanie na zajęciach z telefonów komórkowych. 
 

§16 
Student powinien wspierać innych studentów w nauce oraz pomagać  w dostosowywaniu 
się do warunków życia akademickiego. Powinien również pomagać w poznaniu i 
przestrzeganiu reguł panujących w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana 
Długosza w Częstochowie. 

 
§17 

Student powinien reagować na wszelkie przejawy nieetycznych zachowań pozostałych 
studentów. Powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia akademickiego i 
społecznego, bowiem bierna postawa wobec nagannych zachowań jest przyzwoleniem na 
brutalizację życia publicznego. 

 
 

§18 
Student nie dyskryminuje innych studentów z powodu koloru skóry, wyznania, poglądów 
politycznych, narodowości, orientacji seksualnej oraz z każdego innego powodu. 

 
§19 

Student powstrzymuje się od jakichkolwiek zachowań nieetycznych w stosunku do innych 
studentów w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie komuś krzywdy. 

 
§20 

Każdy członek społeczności studenckiej powinien dbać o promocję uczelni oraz 
propagować jej sukcesy i osiągnięcia. Nie można prowadzić jakichkolwiek działań 
powołując się na Uczelnię jeśli w rzeczywistości są to przedsięwzięcia prywatne. 

 
§21 

Student również po ukończeniu studiów powinien świadczyć swoim poziomem moralnym i 
intelektualnym i nadal dbać o dobre imię Uczelni. 


