Kodeks Etyki Studenta
Uniwersytetu w Białymstoku
My studenci Uniwersytetu w Białymstoku, dostrzegając wpływ nauki, na jakość i
poziom ludzkiego życia, wyrażamy przekonanie, iż stoimy przed szansą, która przez wieki była
niedostępna i elitarna, z której w przeszłości wielu młodych ludzi nie mogło skorzystać, nie z
uwagi na indywidualne predyspozycje i umiejętności, lecz na stosunki społeczno gospodarcze.
Tą szansą jest możliwość zdobywania wiedzy.
Wiedzy, która pozwala nam na postrzeganie świata takim, jakim on jest w rzeczywistości.
Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości i jej znaczenia oraz poczucia
odpowiedzialności, która z niej wynika.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Zasady Kodeksu Etyki Studentów Uniwersytetu w Białymstoku (dalej: Kodeksu) wynikają z
powszechnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności z zasad etycznych właściwych
środowisku akademickiemu.
§2
Obowiązkiem każdego studenta jest znajomość zasad Kodeksu oraz upowszechnianie ich w
środowisku akademickim.
§3
Z uwagi na niezbywalną godność każdego człowieka, postępowanie studenta powinna
cechować przyzwoitość, uczciwość oraz poszanowaniem godności innych osób.
§4
Student nie powinien angażować się w przedsięwzięcia uwłaczające jego godności oraz
godności innych, jak również nie powinien podejmować działań szkodzących dobremu
imieniu uczelni.

§5
W razie konieczności student powinien stawać w obronie zasad wyrażonych w niniejszym
Kodeksie.

Rozdział 2
Nauka i studia
§6
Będąc wiernym naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość
odpowiedzialności za dobre imię swoje jak i uczelni, student powinien przestrzegać zasad
etycznych oraz stosować się do najwyższych standardów akademickich oraz kierować się
fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której
funkcjonuje, a w szczególności:
1) przestrzegać obowiązującego na naszej Uczelni prawa,
2) sumiennie pracować nad nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz
poszerzaniem horyzontów myślowych przez cały okres studiów,
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 z poszanowaniem wyznaczonych terminów,
7) korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej
dyskusji.
Rozdział 3
Stosunek do pracowników
§7
1. Student powinien traktować pracowników uczelni z należytym szacunkiem,
przestrzegając w kontaktach z nimi zasad wychowania oraz obyczajów akademickich.
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 zrachowaniach
stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych powinien również
powiadomić władze uczelni lub odpowiednie jej organy.

Rozdział 4
Stosunek do studentów
§8
1. Student powinien traktować innych studentów z należytym szacunkiem. Student powinien
wspierać pozostałych studentów w ich dążeniach do poszerzania wiedzy i umiejętności
oraz wprowadzić ich w arkana życia studenckiego.
2. Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań
nieetycznych innych studentów.
§9
1. Student nie powinien dyskryminować innych studentów ze względu na kolor skóry,
wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną i z żadnego innego
powodu.
2. Student powstrzymuje 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
§10
1. Student powinien dbać o dobre imię uczelni i godnie ja reprezentuje, także poza jej
murami.
2. Student powinien uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach.
W miarę możliwości powinien także włączyć się w och organizację.
3. Student powinien aktywnie uczestniczyć inicjatywach służących rozwojowi uczelni,
wspierać działalność samorządu studenckiego, jako głównego reprezentanta jego
interesów.
§11
Po ukończeniu studiów powinien dbać o dobre imię uczelni nienaganna postawa moralną.

