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W trosce o dobre imię Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, z głębokim przekonaniem o ważności 

wartości etycznych we współczesnym świecie, krzewiąc i umacniając wśród studentów 

postawy wynikające z misji naszej Uczelni zawartej w słowach: honor – godność – 

odpowiedzialność, a polegające na podmiotowym traktowaniu drugiego człowieka, 

wzajemnym szacunku i lojalności, poszanowaniu dobra i prawdy, wolności i tolerancji wobec 

wszelkich odmienności oraz krzewieniu uczciwości, rzetelności, sprawiedliwości i 

nienagannych zachowań w życiu codziennym, my, studenci przyjmujemy 

 

Kodeks Etyki Studenta 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  

z siedzibą w Poznaniu 
 
 

PREAMBUŁA 

 

Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale zdobywać wiedzę 

i usilnie pracować nad rozwojem własnej osobowości 

w duchu ogólnoludzkich wartości humanistycznych, 

w swoim postępowaniu kierować się zasadami prawdy, sprawiedliwości i dobra 

oraz podmiotowego traktowania innych, 

odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, władz Uczelni i innych członków jej społeczności, 

całym swym postępowaniem będę dbać o dobre imię 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 

przyjmując wartości zawarte w słowach: 

Honor – Godność – Odpowiedzialność, 

za własne życiowe kredo. 

 

Głównym wyznacznikiem postępowania studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa są treści 

zawarte w ślubowaniu oraz niniejszym Kodeksie Etyki Studenta (zwanym dalej Kodeksem), 

wynikające z prawa naturalnego, stanowiącego podstawę egzystencji każdego społeczeństwa  

i dążącego do nieustannego polepszania wzajemnych stosunków międzyludzkich. W obliczu 

niekorzystnych zjawisk i zagrożeń współczesnego świata obowiązkiem społeczności 

akademickiej jest wzbudzenie refleksji nad aktualnością ukształtowanych przez 

wielowiekową tradycję cnót etycznych i obyczajowych. To właśnie zasady moralne są 

bowiem drogowskazem wyznaczającym właściwy kierunek życia każdego człowieka, a rola 

ich rozpowszechniania i propagowania wśród młodzieży przypada właśnie społeczności 

akademickiej.    
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Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

Treści Kodeksu wynikają z podstawowych zasad moralnych i etycznych, będących 

fundamentem współczesnej cywilizacji. 

§ 2 

Student w swoim postępowaniu kieruje się zasadami dobrego wychowania i dobrych 

obyczajów, a najważniejszymi wartościami przyświecającymi jego czynom są ideały prawdy, 

dobra i uczciwości.   

§ 3 

Student szanuje prawa i zwyczaje akademickie oraz nie podejmuje działań uwłaczających 

honorowi i godności jego oraz innych studentów.  

§ 4 

Student postępuje zgodnie z treścią obowiązującego prawa, a w szczególności z treścią 

ślubowania, niniejszego Kodeksu oraz innych przepisów obowiązujących w naszej Uczelni.  

§ 5 

Student rozpowszechnia treści Kodeksu wśród społeczności akademickiej oraz w razie 

konieczności  staje w obronie zasad wypływających z niniejszego Kodeksu. 

Rozdział II 

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 

§ 6 

Student ma prawo do: 

1) równego traktowania niezależnie od wyznawanych poglądów i pochodzenia oraz 

jakichkolwiek innych powodów; 

2)  uczestniczenia w działaniach studenckiego ruchu naukowego, samorządu studenckiego, 

organizacji oraz stowarzyszeń działających na terenie naszej Uczelni; 

3) rozwijania swoich zainteresowań naukowych; 

4) korzystania z pomocy i wsparcia studentów, studenckiego ruchu naukowego, samorządu 

studenckiego, organizacji oraz stowarzyszeń działających na terenie naszej Uczelni; 

5) wybierania przedstawicieli (oraz kandydowania w wyborach) społeczności studenckiej 

do organu kolegialnego oraz organów samorządu studenckiego działających w naszej 

Uczelni; 

6) zrzeszania się w organizacjach studenckich, naukowych, kulturalnych, sportowo-

turystycznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

7) rozwijania zainteresowań kulturalnych, sportowych i turystycznych. 

§ 7 

Do najważniejszych obowiązków studenta  należy: 

1) uczciwe i pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się w naszej Uczelni; 

2) postępowanie zgodnie z treścią obowiązującego prawa; 

3) nienaganny udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych; 
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4) rzetelne odbywanie praktyk zawodowych i spełnianie innych wymogów przewidzianych 

w planie studiów; 

5) terminowe uzyskiwanie zaliczeń i składanie egzaminów oraz przygotowywanie prac 

zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich; 

6) dbanie o dobre imię i poszanowanie tradycji naszej Uczelni; 

7) przestrzeganie dobrych obyczajów samorządnej społeczności naszej Uczelni; 

8) troska i dbanie o mienie naszej Uczelni. 

Rozdział III 

STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UCZELNI 

§ 8 

Student równo traktuje wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni bez względu na 

pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, płeć, poglądy, orientację seksualną czy też jakiekolwiek 

inne powody.  

§ 9 

Student odnosi się do wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni z należytym 

szacunkiem i prezentuje wobec nich wysoką kulturę osobistą. 

§ 10 

Student dba o dobre relacje z pracownikami i studentami naszej Uczelni, zachowując się w 

stosunku do nich w sposób uprzejmy i życzliwy. 

§ 11 

Student w budowaniu pozytywnych relacji z pracownikami i studentami naszej Uczelni  

opiera się na uczciwości, lojalności, szacunku, życzliwości i współpracy będącymi jednymi z 

najważniejszych wartości etycznych obowiązujących w stosunkach międzyludzkich.  

§ 12 

Student powinien właściwie zareagować w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad 

moralnych i etycznych w odniesieniu do pracowników i studentów naszej Uczelni. W 

przypadku poważnego naruszenia obowiązujących norm prawnych powinien zawiadomić o 

zaistniałym fakcie władze naszej Uczelni. 

§ 13 

Student  niesie pomoc studentom, którzy mają trudności w nauce czy też z odpowiednim 

przystosowaniem się do życia akademickiego, nie radzą sobie z opanowaniem zasad 

obowiązujących w naszej Uczelni bądź też są osobami niepełnosprawnymi wymagającymi 

poświęcenia większej uwagi. 

Rozdział IV 

ZACHOWANIA NIEETYCZNE 

§ 14 

Do zachowań nieetycznych, uwłaczających godności studenta należą w szczególności: 

1) nieprzestrzeganie zasad wynikających z niniejszego Kodeksu;  

2) nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej – korzystanie z cudzych tekstów w 

pracach zaliczeniowych czy dyplomowych bez ujawnienia źródła; przedstawianie do 

zaliczenia cudzych prac (np. zakupionych czy też przywłaszczonych);  

3) lekceważąca postawa, ubliżanie i brak szacunku okazywane wobec pracowników naszej 

Uczelni; 

4) wyśmiewanie, obrażanie i poniżanie innych; 
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5) fałszowanie dokumentów, a w szczególności podrabianie ocen i podpisów nauczycieli 

akademickich; 

6) podawanie się za innego studenta; 

7) wykorzystywanie relacji osobistych i rodzinnych; 

8) protekcja; 

9) ściąganie; 

10) niszczenie mienia naszej Uczelni; 

11) dążenie do uzyskania nienależnych świadczeń ze strony naszej Uczelni; 

12) używanie wulgaryzmów. 

§ 15 

Student ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny, nie unikając konsekwencji, również 

karnych, swego niewłaściwego postępowania. 

 

 

 

Przygotowanie: 

 

 

Zarząd Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
Redakcja: 

Witold PRZYBYŁ – przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego; 

Robert RÓŻAŃSKI – zastępca przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego; 

Katarzyna SŁUPIŃSKA – sekretarz Zarządu Samorządu Studenckiego. 

 

 

Nadzór merytoryczny, formalny i językowy nad przygotowaniem Kodeksu Etyki Studenta 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu - prorektor mgr Natalia 

MAJCHRZAK. 


