Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Śląskiego

My, studenci Uniwersytetu Śląskiego, świadomi powagi instytucji jaką jest
Uniwersytet, wartości, będących jego fundamentem, oraz celów, jakie mu
przyświecają, przyjmujemy niniejszym
Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Śląskiego.
Będąc częścią wspólnoty akademickiej przyjmujemy na siebie zadanie rozwoju jako
osoby, obywatele i studenci. Przyświecają nam wartości prawdy, intelektualnej
uczciwości i rzetelności, wolności i szacunku dla drugiego człowieka jako osoby oraz
solidarności międzyludzkiej, stanowiące filary poniższego Kodeksu.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Student jest zobowiązany do realizacji postanowień i przestrzegania zasad Kodeksu
Etyki Studenta Uniwersytetu Śląskiego, zwanego dalej Kodeksem.
§2
Kodeks wskazuje normy etyczne, jakimi powinien kierować się student Uniwersytetu
Śląskiego, zwanego dalej Uniwersytetem.
§3
Fundament Kodeksu stanowią wartości wskazane w Misji Uniwersytetu Śląskiego 1
oraz przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym2.

1

Misja Uniwersytetu Śląskiego: http://bip.us.edu.pl/misja-uniwersytetu-slaskiego

2

Art. 202 ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012
r. poz. 572, z późn. zm.).

Rozdział II
Prawa studenta
§4
Każdy student ma prawo do:
1) poszanowania jego godności;
2) zachowania i wyrażania swoich przekonań zgodnie z zasadami humanizmu i
dyskursu akademickiego;
3) swobodnego dialogu z innymi członkami wspólnoty akademickiej;
4) sprawiedliwego weryfikowania jego wiedzy;
5) realizowania swoich zainteresowań, w ramach podjętych studiów;
6) zrzeszania się w kołach naukowych i innych organizacjach studenckich;
7) środków i narzędzi niezbędnych do osiągnięcia celów wyznaczonych przez
tok studiów;
8) rzetelnej informacji naukowej oraz starannie przygotowanych zajęć
dydaktycznych.

Rozdział III
Obowiązki i powinności studenta
§5
Każdy student jest zobowiązany do:
1) zachowania standardów uczciwości;
2) szacunku i tolerancji wobec innych członków wspólnoty akademickiej;
3) zachowania stosownych form w kontaktach uniwersyteckich;
4) godnego reprezentowania swojej Uczelni;
5) rzetelnego wypełniania rygorów akademickich.
§6
Każdy student powinien:
1) dążyć do pogłębiania i rozwoju swoich zainteresowań oraz uzdolnień
intelektualnych;
2) w swoim życiu przyjmować twórczą i aktywną postawę;
3) czynnie uczestniczyć w życiu wspólnoty akademickiej;
4) być odpowiedzialnym i świadomym członkiem społeczności;
5) kierować się zasadą solidarności z innymi członkami wspólnoty oraz
okazywać wsparcie innym członkom wspólnoty akademickiej;
6) dążyć do polubownego rozwiązywania sporów.

Rozdział IV
Infrastruktura etyczna kodeksu
§7
Organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie zasad zawartych w Kodeksie, są: Sąd
Koleżeński, Odwoławczy Sąd Koleżeński, Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów.
1. Za

upowszechnienie

Kodeksu

§8
odpowiada

Uczelniana

Rada

Samorządu

Studenckiego.
2. Sposób upowszechniania Kodeksu określi Uczelniana Rada Samorządu
Studenckiego w osobnych dokumentach.
§9
Za wykładnię przepisów i postanowień zawartych w Kodeksie odpowiada Komisja
ds. Etyki.
Rozdział V
Sankcje
§ 10
1. Za czyny uchybiające godności studenta grozi odpowiedzialność przed Komisją
Dyscyplinarną lub Sądem Koleżeńskim Samorządu, co może stanowić podstawę
odebrania statusu Studenta Uniwersytetu.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z ostrzeżeniem;
4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;
5) wydalenie z uczelni.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 11
Kodeks został wprowadzony uchwałą Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
z 01.10.2015r.
§ 12
1. Wszelkie zmiany w Kodeksie będą podane do wiadomości publicznej, w sposób
przyjęty w Uniwersytecie Śląskim.
2. Tryb zmian Kodeksu określi Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego w
Regulaminie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego.
§ 13
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Kodeksu należy kierować do Komisji ds. Etyki
(komisjaetyki@us.edu.pl).

