
Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie 
 
 

Niniejszy Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie został opracowany na 
podstawie art. 202 ust. 5a ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 
poz.1365 z późn. zm.) i zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania 
studentów Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Zbiór zapisów w niniejszym Kodeksie jest 
dowodem naszej świadomości etycznej, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika. 
Promowanie wartości i przestrzeganie zasad etycznych ma służyć budowaniu uczciwej i przyjaznej 
atmosfery w środowisku akademickim Uczelni. 

 
I. Przepisy ogólne 

 
§ 1 

Zasady Kodeksu Etyki Studenta Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie wynikają z ogólnie 
przyjętych norm moralnych, etycznych i obyczajowych, a w szczególności z norm moralnych 
właściwych dla etyki związanej z kształceniem akademickim. 

§ 2 
Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, student Uczelni kieruje 
się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi członkami 
społeczności akademickiej Uczelni przestrzega zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów 
akademickich. 

§ 3 
Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających jego godności lub 
godności innych, jak również podejmować się zajęć mogących zaszkodzić dobremu imieniu jego 
lub Uczelni. 

§ 4 
Student Uczelni jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami niniejszego Kodeksu, jak 
również do promowania ich w środowisku akademickim Uczelni. 

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

§ 6 
Nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Kodeksu przez studentów Uczelni może stanowić podstawę 
odpowiedzialności dyscyplinarnej przed komisją dyscyplinarną ds. studentów, zgodnie z art. 211 
ust. 1 ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. 
 

II. Nauka i studia 
§ 7 

Będąc wiernym naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość 
odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się przestrzegać zasad etycznych i 
stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy: 

1) kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą 
cywilizacji, w której funkcjonujemy, 

2) przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy - Prawo o szkolnictwie 



wyższym i innych aktów prawnych powszechnie obowiązującego prawa oraz 
obowiązujących w Uczelni, 

3) nieustannie i uczciwie dążyć do samodoskonalenia, zdobywania wiedzy oraz nowych 
umiejętności, 

4) wykorzystywać zdobytą w Uczelni wiedzę i umiejętności zgodnie z przepisami prawa oraz 
zasadami etyki, 

5) wspierać pozostałych studentów Uczelni w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i 
umiejętności, 

6) zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra kraju, 

7) korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji, 
8) postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, a w szczególności: 

a) wytrwale dążyć do rozwoju własnej osobowości, 
b) szanować prawa i zwyczaje akademickie, 

c) dbać o godność i honor studenta, 
9) uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, a w szczególności: 

a) uczciwie uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i 
dyplomowe, z poszanowaniem praw autorskich, 

b) wypełniać zobowiązania wobec Uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów. 
 

III. Stosunek do pracowników 
§ 8 

Student traktuje pracowników uczelni z należnym im szacunkiem, przestrzegając w kontaktach z 
nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich. 

§ 9 
Student nie wykorzystuje prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych z pracownikami Uczelni. 

§ 10 
Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych 
pracowników Uczelni. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm 
prawnych powinien również powiadomić władze Uczelni. 

 
IV. Stosunek do studentów 

§ 11 
Student traktuje innych studentów z szacunkiem. We wzajemnych kontaktach pozostaje uprzejmy i 
życzliwy. 

§ 12 
Student stara się wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do 
warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących w 
Uczelni. 

§ 13 
Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych 
innych studentów Uczelni. 



 
§ 14 

Student nie dyskryminuje innych studentów, w szczególności ze względu na kolor skóry, wyznanie, 
narodowość, przekonania polityczne czy orientację seksualną. 

§ 15 
Student powstrzymuje się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku do innych studentów, w 
szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie komuś szkody. 

 
V. Stosunek do uczelni 

§ 16 
Student dba o dobre imię Uczelni i godnie ją reprezentuje, także poza jej murami. 

§ 17 
Student stara się uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach. W miarę 
możliwości powinien także aktywnie włączyć się w ich organizację. 

§ 18 
Student współdziała z osobami związanymi z Uczelnią w celu ulepszania jej funkcjonowania, w 
szczególności czyni to poprzez uczestnictwo w inicjatywach wspierających rozwój Uczelni, jak 
również przez udział w organizacjach studenckich. Wspiera działalność Rady Samorządu 
Studentów Uczelni jako głównego reprezentanta jego interesów oraz przedstawicieli studentów w 
innych organach Uczelni, zwraca się do nich we wszystkich kwestiach spornych wymagających 
współdziałania z władzami Uczelni. 

§ 19 
Student także po ukończeniu studiów zobowiązany jest, świadcząc swoim poziomem moralnym i 
intelektualnym, dbać o dobre imię Uczelni. 

§ 20 
Niniejszy Kodeks wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. po przyjęciu stosownej uchwały 
przez Radę Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. 

 


