
 

 

 

KODEKS ETYKI STUDENTA 

Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Zasady Kodeksu są nierozerwalnie powiązane z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,  

w szczególności związanymi z etyką zawodową i etyką kształcenia akademickiego będącymi 

podporą cywilizacji w której funkcjonujemy. 

§ 2 

Z uwagi na niezbywalną godność każdego człowieka, postępowanie studenta powinna 

cechować przyzwoitość, uczciwość oraz poszanowanie godności innych osób. 

§ 3 

Student nie powinien angażować się w przedsięwzięcia uwłaczające jego godności oraz 

godności innych, jak również nie powinien podejmować działań szkodzących dobremu imieniu 

uczelni. 

§ 4 

Student zobligowany jest do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu, ustawy o szkolnictwie 

wyższym, statutem uczelni oraz obowiązującym go regulaminem studiów jak również do ich 

rozpowszechniania w środowisku akademickim. 

§ 5 

Student w razie konieczności powinien stanąć w obronie zasad wyrażonych w niniejszym 

Kodeksie. 

§ 6 

Przestrzeganie niniejszego Kodeksu powierza się wszystkim studentom uczelni, ich 

wrażliwości i sumieniu. 



Opracował Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej 2021 

Rozdział 2 

Społeczność Akademicka 

§ 7 

Student powinien kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, 

a  w  kontaktach z innymi, niezależnie od ich pozycji w hierarchii akademickiej i społecznej 

przestrzegać zasad dobrego wychowania i wysokiej kultury osobistej. 

§ 8 

Student powinien opierać relację z innymi studentami na: szacunku, życzliwości, solidarności 

i współpracy, powinien wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzenia wiedzy 

i umiejętności oraz wprowadzić ich w arkana życia studenckiego. 

§ 9 

Student nie powinien dążyć do nawiązania prywatnych kontaktów z nauczycielami 

akademickimi oraz pracownikami administracyjnymi w celu osiągnięcia korzyści osobistych 

i  majątkowych. 

§ 10 

Student nie może pozostawać bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego postępowania innego 

studenta lub pracownika Uczelni. Powinien zawsze przeciwdziałać negatywnym zjawiskom 

w  życiu akademickim. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm 

prawnych należy również powiadomić władze Uczelni a w sytuacjach skrajnych odpowiednie 

organy ścigania. 

§ 11 

Student nie może dyskryminować innych ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, 

przekonania polityczne, orientację seksualną oraz z żadnego innego powodu. 

§ 12 

Student powstrzymuje się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku do innych 

studentów i pracowników Uczelni, w szczególności takich które mają na celu wyrządzenie 

komuś szkody. 

§ 13 

Student nie jest obojętny na krzywdę innych ludzi i aktywnie działa przeciwko wykluczeniu 

społecznemu bez względu na jego charakter i źródło, w tym również krzywdę zwierząt, a jeśli 

jest jej  świadkiem reaguje odpowiednio, pomagając lub zawiadamiając odpowiednie organy. 
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Rozdział 3 

Powinność studenta 

§ 14 

Student powinien dążyć do samodoskonalenia i rzetelnej pracy w czasie całego toku studiów. 

§ 15 

Student zobowiązuje się do uznania za nieetyczne uczestniczenie i wspieranie wszelkich form 

oszustwa, w tym: 

1) niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i dyplomowych, w szczególności korzystanie 

z pomocy osób trzecich lub narzędzi elektronicznych, 

2) niesamodzielne uczestnictwo we wszelkich formach sprawdzania wiedzy, 

w  szczególności korzystając z pomocy osób trzecich i narzędzi elektronicznych, 

3) nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej, 

4) fałszowanie dokumentów i podpisów, 

5) dążenie do nienależnych świadczeń ze strony Uczelni, 

6) naruszanie norm etycznych w celu uzyskania korzyści majątkowej, 

7) nadużywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji, 

8) podszywanie się pod innego studenta. 

§ 16 

Student powinien przestrzegać obowiązków nadanych mu na mocy ustawy prawo 

o  szkolnictwie wyższym oraz Regulaminie Studiów na Politechnice Rzeszowskiej. 

§ 17 

Student powinien szanować mienie i wizerunek Uczelni, w tym upowszechniać jej osiągnięcia. 

§ 18 

Student powinien dbać o środowisko naturalne i swoją planetę. W miarę możliwości starać się 

stosować i propagować zasady zrównoważonego rozwoju. 

§ 19 

Student powinien charakteryzować się odpowiedzialnością, ponosić ją za swoje czyny i nie 

unikać negatywnych konsekwencji własnego postępowania. 
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PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU 

STUDENCKIEGO POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 

 

Rozdział 4 

Prawa Studenta 

§ 20 

Student ma prawo: 

1) do równego traktowania, 

2) do sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i efektów pracy, 

3) domagać się przestrzegania swoich praw nadanych mu na mocy ustawy oraz Regulaminu 

Studiów na Politechnice Rzeszowskiej, 

4) być przeszkolonym ze swoich praw i obowiązków, 

5) pogłębiać swoją wiedzę i podnosić swoje kwalifikację przez cały okres studiów, 

6) brać udział w zajęciach ponadprogramowych i konferencjach naukowych, 

7) do działalności na rzecz społeczności akademickiej poprzez odbywanie praktyk 

studenckich, działanie w organach Samorządu Studenckiego, organach Uczelni, 

członkostwo w kołach naukowych i innych organizacjach studenckich. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

studenta, a w szczególności zachowania niezgodne z prawem, student ponosi odpowiedzialność 

przed Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów i Doktorantów. 

§ 22 

Kodeks nie zawiera prawd dotychczas nieznanych Społeczności Akademickiej naszej Uczelni 

– dokument ten niejako porządkuje i systematyzuje zasady, jakimi od lat kierują się studenci 

Politechniki Rzeszowskiej. 

§ 23 

W sytuacji gdyby jakikolwiek przepis Kodeksu był niezgodny z prawem Rzeczpospolitej 

Polskiej, zawsze pierwszeństwo zastosowania ma przepis obowiązującego prawa 

Rzeczpospolitej, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepis prawa godzi w podstawowe prawa 

człowieka. 

§ 24 

Kodeks wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 


