Kodeks Etyki Studentów Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu oraz Wydziału
Zamiejscowego w Przasnyszu
My studenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu oraz Wydziału
Zamiejscowego w Przasnyszu, będąc wytrwale zdobywać wiedzę i dążyć do rozwoju własnej
osobowości w duchu ogólnoludzkich wartości humanistycznych, odnosząc się z szacunkiem
do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności, szanując prawa i obowiązki
studenta oraz całym swym postępowaniem dbając o godność i honor uczelni studenta Uczelni
Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych
i stosowania się do najwyższych standardów akademickich.
Kierując się dobrem Uczelni, nauki i społeczności, w której żyjemy, biorąc za wzór
uniwersalne wartości moralne, korzystając z najlepszych wzorców etyki zawodowej
nauczycieli i pedagogów oraz etyki kształcenia akademickiego, ustanawia się niniejszym
Kodeks Etyki Studentów Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu oraz Wydziału
Zamiejscowego w Przasnyszu.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Zasady Kodeksu Etyki Studentów Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu oraz
Wydziału Zamiejscowego w Przasnyszu wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w
szczególności z norm moralnych właściwych dla etyki zawodowej i etyki kształcenia
akademickiego.
§2
Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, student kieruje się
w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzega
zasad dobrego wychowania i poszanowania godności osobistej.
§3
Student nie bierze udziału w żadnych działaniach uwłaczających godności jego lub innych,
jak również nie podejmuje działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu jego lub Uczelni.
§4
Student jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu, jak również do
rozpowszechniania ich w środowisku Uczelni a także poza nią, a w razie konieczności
powinien stawać w obronie zasad wyrażonych w niniejszym Kodeksie
§5
Przestrzeganie Kodeksu powierza się wszystkim studentom Uczelni, ich wrażliwości oraz
sumieniu. Za naganne uważa się naruszanie lub omijanie standardów w nim określonych,
zwłaszcza w celu uzyskania korzyści majątkowej lub każdej innej.

Rozdział II
Nauka i studia
§1
Student zobowiązany jest do postępowania zgodnego z treścią ślubowania i przepisami
obowiązującymi w Uczelni.
§2
Student zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać norm zawartych w Regulaminie
Studiów Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu.
§3
Student zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych
zgodnie z Regulaminem studiów, odbycia praktyk zawodowych oraz do rzetelnej i sumiennej
pracy nad nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji, a także do zdobywania wiedzy
przez cały okres studiów.
§4
Student powinien traktować egzaminy, zaliczenia oraz inne formy weryfikacji wiedzy, jako
osobiste sprawdziany zdobytej wiedzy i umiejętności. Niedopuszczalne są wszelkie nieuczciwe
zachowania, w szczególności te, które wpływają na wynik egzaminu lub innej formy weryfikacji
wiedzy, takie jak ściąganie, podpowiadanie, protekcję, podrabianie ocen, korzystanie z cudzego
dorobku – prezentowanego, jako własny, a także niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i
innych w toku studiów, przedstawianie do zaliczenia prac zakupionych lub przywłaszczonych
prac cudzych, nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej,
wykorzystywanie cudzych materiałów w pracach dyplomowych i zaliczeniowych bez podania
ich autora.
§5
Za nieetyczne uważa się przerabianie, podrabianie oraz każdy inny sposób fałszowania
dokumentów takich jak wpisy do Indeksu oraz karty egzaminacyjnej w celu osiągnięcia
korzyści osobistych, w szczególności w celu zdania egzaminu, naruszenia porządku sesji lub
uzyskania nienależnych świadczeń ze strony uczelni.
§6
Za nieetyczne uznaje się dążenie do odniesienia korzyści osobistych poprzez podpisywanie
listy obecności za innych studentów, opracowywanie prac zaliczeniowych za inną osobę,
podawanie nieprawdziwych danych w dziekanacie, a także okazywanie fałszywych zwolnień
lekarskich.

Rozdział III
Stosunek do pracowników naukowych
§1
Student traktuje pracowników naukowych oraz pracowników administracyjnych z
szacunkiem, przestrzegając w kontaktach z nimi zasad kultury i obyczajów akademickich
oraz z zachowaniem należytego dystansu.
§2
Student nie wykorzystuje prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych z pracownikami
naukowymi oraz pracownikami administracyjnymi Uczelni, w celu uzyskania jakiegokolwiek
uprzywilejowania.

Rozdział IV
Stosunek do studentów
§1
Student ma prawo do poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka
społeczności akademickiej oraz do równego traktowania, a także do sprawiedliwej oceny
swojej wiedzy i efektów pracy.
§2
Student jest zobowiązany do traktowania innych studentów z należytym szacunkiem. We
wzajemnych kontaktach Studenci powinni odnosić się w uprzejmy i życzliwy sposób, a także
powinni dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w sposób zgodny z zasadami uczciwego
współzawodnictwa.
§3
Student powinien starać się wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu
się do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł
panujących na Uczelni, a w przypadku nieetycznych zachowań innych studentów powinien w
sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy, w szczególności podczas egzaminów oraz
w życiu codziennym Uczelni.
§4
Student z równą życzliwością i uprzejmością jest zobowiązany do traktowania innych
studentów bez względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne,
orientację seksualną oraz z żadnego innego powodu.
§5
Student zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań nieetycznych w
stosunku do innych studentów, a w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie
komuś szkody.

Rozdział V
Stosunek do Uczelni
§1
Student powinien dbać o dobre imię Uczelni i godnie ją reprezentować, także w życiu
codziennym, jak również po ukończeniu studiów, świadcząc swoim poziomem moralnym i
intelektualnym.
§2
Student powinien swoja postawą przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, zaobserwowanym
na terenie uczelni: spożywanie alkoholu, palenie tytoniu w miejscach niewyznaczonych,
handel narkotykami, wandalizm, kradzież.
§3
Członkowie społeczności akademickiej zobowiązani są do zachowania powszechnie przyjętej
normy kultury osobistej. Niedopuszczalne jest w szczególności: używanie wulgaryzmów,
pozostawanie pod wpływem środków odurzających, zakłócanie ciszy na zajęciach,
wchodzenie i wychodzenie oraz jedzenie i picie w trakcie zajęć, korzystanie na zajęciach z
telefonów komórkowych lub innych urządzeń multimedialnych, przeszkadzanie w
prowadzeniu zajęć, wnoszenie do sali egzaminacyjnej niedozwolonych materiałów.
§4
Studenci zobowiązani są do zakładania odpowiedniego stroju na egzaminy oraz na
uroczystości obchodzone na Uczelni.
§5
Student stara się uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach oraz
miarę swoich możliwości powinien także aktywnie włączyć się w ich organizację.
§6
Pożądana jest postawa Studenta, polegająca na współdziałaniu z osobami związanymi z
Uczelnią w celu podniesienia jakości jej funkcjonowania, w szczególności poprzez
uczestnictwo w inicjatywach wspierających rozwój uczelni, a także przez aktywny udział w
organizacjach studenckich.
§7
Studenci zobowiązani są do poszanowania dóbr materialnych Uczelni LingwistycznoTechnicznej stanowiących jej bazę dydaktyczną. Studenci powinni przejawiać troskę o
techniczną sprawność i estetykę udostępnionych im przedmiotów, urządzeń i zasobów. Za
naganne uważane są jakiekolwiek przejawy wandalizmu wobec dóbr materialnych Uczelni,
jak również ich kradzież.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
§1
Do przestrzegania zasad w powyższym Kodeksie zobowiązani są wszyscy Studenci Uczelni
Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu oraz Wydziału Zamiejscowego w Przasnyszu.
§2
Student ma prawo otrzymywać wyjaśnienia niejasnych dla niego zapisów lub wątpliwości
związanych z treścią kodeksu etycznego, zgłaszać uwagi oraz inicjować zmiany i
uzupełnienia w zapisach.
§3
Za naruszenie powyższych norm etycznych, a w szczególności zachowania niezgodne z
prawem, student Uczelni ponosi odpowiedzialność.

