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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 34/2019  
z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

 

Kodeks Etyki Studenta   

 Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium  

   

Preambuła  
  
Studenci Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium mają świadomość, że uczelnia 
to nie tylko miejsce, gdzie zdobywa się umiejętności, wiedzę i kwalifikacje 
zawodowe, ale również kształtuje osobowość, charakter i moralność człowieka. 
Zaszczytny status studenta GSW Milenium zobowiązuje do przestrzegania ogólnie 
przyjętych norm moralnych, upowszechniania pozytywnych wzorów  
postępowania i dobrych obyczajów akademickich. Tradycyjne przywileje 
akademickie łączą się z powinnością każdego studenta do indywidualnego 
rozwoju i samodoskonalenia w różnych sferach życia oraz z poszanowaniem 
godności i praw innych ludzi.   

 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne  

§ 1  

Student jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu Etyki 
Studenta GSW Milenium oraz ich rozpowszechniania w środowisku 
akademickim, a w razie konieczności aktywnej obrony tych zasad.  
 

§ 2  

Zasady Kodeksu Etyki Studenta GSW Milenium, zwanego dalej Kodeksem, 
wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych, a w szczególności 
z norm właściwych dla etyki kształcenia akademickiego.  
  

§ 3 

Przestrzeganie Kodeksu dotyczy wszystkich studentów uczelni.  
 

§ 4   

Naruszanie norm etycznych określonych w Kodeksie, szczególnie w celu 
uzyskania korzyści majątkowych, jest naganne i niegodne studenta GSW 
Milenium.   
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Rozdział 2  

Społeczność akademicka  

§ 5   

Do powinności studenta należy szanowanie uczelni oraz postępowanie zgodne 
z treścią ślubowania i obowiązującym regulaminem studiów GSW Milenium oraz 
przepisami wewnętrznymi uczelni.   
 

§ 6   

Mając na uwadze godność każdego człowieka, 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.   

 
§ 7  

Student powinien opierać relacje z innymi studentami na: szacunku, życzliwości, 
solidarności, lojalności i współpracy. W ten sposób studenci współtworzą 
społeczność akademicką uczelni.  

 
§ 8  

Student powinien wspierać innych studentów w nauce, pomagać im  
w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego, jak również  
w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na uczelni. Szczególną opieką 
powinien otaczać osoby niepełnosprawne.   
 

§ 9   

Student powinien czuć się odpowiedzialny za swoje czyny i nie unikać 
negatywnych konsekwencji własnego postępowania.  
 

§ 10  

Za naganne zachowanie ze strony studenta uważa się dyskryminowanie innych 
studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania 
polityczne, orientację seksualną i niepełnosprawność oraz z każdego innego 
powodu.  
 

§ 11  

Student powinien sprzeciwiać się wszelkim przejawom zła, agresji, patologii 
społecznej oraz nieuczciwemu zachowaniu.  
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§ 12   

Student nie pozostaje bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego 
postępowania innego studenta lub pracownika uczelni, przeciwdziałając 
negatywnym zjawiskom w życiu akademickim. Przy zachowaniach 
stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych, powinien 
również powiadomić władze uczelni lub odpowiednie organy ścigania.  

  

Rozdział 3  

Prawa studenta  

§ 13   

Student ma prawo do:  
1) równego traktowania,  
2) sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i efektów pracy,  
3) oczekiwania przestrzegania swoich praw, nadanych mu na mocy Ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Regulaminu studiów GSW Milenium 
oraz przepisów wewnętrznych uczelni,   

4) pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności, w szczególności 
biorąc czynny udział w zajęciach dydaktycznych i pozadydaktycznych 
oraz konferencjach naukowych, w pełni wykorzystując możliwości 
kształcenia jakie stwarza mu uczelnia,   

5) działalności na rzecz społeczności akademickiej poprzez odbywanie 
praktyk studenckich, działanie w samorządzie studenckim uczelni, 
członkostwo w kołach naukowych uczelni i innych organizacjach 
studenckich.  
 

Rozdział 4  

Powinność studenta  

§ 14   

Powinnością studenta jest:  
1) poszanowanie wizerunku i mienia uczelni oraz upowszechnianie jej 

osiągnięć,  
2) przestrzeganie obowiązków nadanych mu na mocy Ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, Regulaminu studiów GSW Milenium 
oraz przepisów wewnętrznych uczelni.  
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§ 15  

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach 
uwłaczających godności innych, jak również podejmować działań mogących 
zaszkodzić dobremu imieniu uczelni.  
 

§ 16  

Student także po ukończeniu studiów powinien, świadcząc swoim poziomem 
moralnym i intelektualnym, dbać o dobre imię uczelni.   

 

Rozdział 5 

Zachowania nieetyczne i naganne  

§ 17   

Student we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach winien  
kierować się  uczciwością, moralnością, ogólnie przyjętymi zasadami dobrego 
wychowania a także obyczajom akademickim. Za nieetyczne i naganne  
w szczególności uznaje się:  

1) nieprzestrzeganie obowiązującego prawa,  
2) niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i innych w toku studiów – 

przedstawianie do zaliczenia prac zakupionych lub przywłaszczonych 
prac cudzych,  

3) fałszowanie dokumentów bądź wpisów do karty egzaminacyjnej,  
4) kradzież tożsamości innego studenta, wykładowcy i pozostałych 

pracowników uczelni,  
5) nadużywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji,  
6) brak należytego szacunku w stosunku do nauczycieli akademickich  

i innych pracowników uczelni,  
7) dążenie do uzyskania nienależnych świadczeń ze strony uczelni,  
8) niszczenie mienia uczelni, a w szczególności sal dydaktycznych oraz 

ich wyposażenia i inne przejawy wandalizmu,  
9) nagminny i nieusprawiedliwiony brak punktualności,  
10) zakłócanie przebiegu zajęć dydaktycznych,  
11) ubliżanie lub lekceważącą postawę.  
 

Rozdział 6  

Odpowiedzialność  

§ 18   

Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie powyższych 
norm etycznych, a w szczególności zachowania niezgodnego z prawem, 
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student uczelni ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną  
ds. Studentów. Za przewinienie mniejszej wagi rektor może, z pominięciem 
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, wymierzyć studentowi karę upomnienia po 
jego uprzednim wysłuchaniu lub wysłuchaniu jego obrońcy.   
 

§ 19   

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej  
ds. Studentów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Decyzja 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów jest ostateczna.  
 

§ 20   

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna 
ds. Studentów działają na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z póź. zm.) oraz Statutu 
GSW Milenium.  
  

    

  
  

 

 

 

 

 
 


