KODEKS ETYKI
STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

WYCIĄG Z MISJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Uniwersytet Śląski działając w myśl najlepszej tradycji etosu nauki europejskiej przyjmuje,
iż jako wspólnota uczonych i studentów złączonych wzajemnym szacunkiem i zaufaniem nie tylko
odpowiada na wzrastające edukacyjne potrzeby społeczności, którym czyni zadość kształcąc
na najwyższym możliwym poziomie i prowadząc badania naukowe w poszanowaniu podstawowego
prawa akademickiej wolności w dociekaniu Prawdy, lecz także wypełnia istotną służbę społeczną
polegającą na wszechstronnym rozwijaniu osobowości oraz formowaniu twórczych postaw
i duchowych aspiracji ludzi z nim związanych, oddziałując w ten sposób na kulturowe oblicze
Regionu i całej Polski.
Uniwersytet Śląski służy nie tylko wielkiej idei chronienia i przekazywania myśli stanowiącej
efekt pracy przeszłych pokoleń, lecz wnosi swój wkład do kulturowego dziedzictwa społeczeństwa
poprzez twórczą pracę badawczą i artystyczną, interpretację współczesnej rzeczywistości i analizę
ewolucji wartości kształtujących bezpośrednie otoczenie. Geograficzna i kulturowa lokalizacja
Uniwersytetu na pograniczach regionów, którym historia przeznaczyła odrębne losy, lecz które
przez stulecia rozwijały swoją kulturę we wzajemnym przenikaniu się i dialogu, sprzyja
europejskiemu wymiarowi Uczelni jako miejsca, którego tożsamość konstytuuje się nie poprzez
izolację, lecz dzięki gotowości gościnnego przyjęcia tego, co Inne i Odmienne.
(...)

UNIWERSYTET I WARTOŚCI
Uniwersytet Śląski przyjmuje w swym działaniu następujące wartości:


Prawdę, do której zmierza myśl drogą badań naukowych i twórczości artystycznej;
wierzymy, iż refleksja naukowa i sztuka mają wspólne korzenie i cele służące Mądrości,
których przeznaczeniem jest dobro i rozwój ludzkiej Osoby;



Wiedzę, którą upowszechniamy poprzez wysokiej jakości nauczanie na poziomie
licencjackim, magisterskim i doktorskim. Kształcenie to odpowiada na potrzeby
społeczeństwa, a Uczelnia winna być otwarta dla jak największej liczby ludzi pragnących
kształcić się. W imię wierności swym ideałom Uniwersytet uznaje, iż granice wzrostu liczby
studentów wyznaczone są troską o należytą jakość kształcenia i godność warunków
w jakich się ono odbywa.

(...)

UNIWERSYTET JAKO INSTYTUCJA
(...)
Uniwersytet jest swoistym zobowiązaniem moralnym wobec pokoleń współtworzących historię
narodu i świata, dzięki któremu przeszłe bogactwo wiedzy rozwijane jest w nowych badaniach,
potrzeby jednostek znajdują wyraz w działaniach służących całej społeczności akademickiej,
a jakość kształcenia jest przedmiotem szczególnej troski. Uniwersytet jako wspólnota uczonych
i studentów widzi swe powołanie nie tylko w przekazywaniu informacji niezbędnych w przyszłym
życiu zawodowym studenta, ale przede wszystkim w odkrywaniu zdolności adepta wiedzy,
w otwieraniu przed nim perspektyw poznawczych, w które zechce wkroczyć niezależnie, jako
człowiek myślący, z troską i uwagą uczestniczący w wydarzeniach codziennej rzeczywistości.
Za pośrednictwem nauki Uniwersytet troszczy się o kształcenie Osoby studenta.

ZADANIA UNIWERSYTETU
(...)
Etycznie
Uniwersytet służy Wolności Jednostki spełniającej poprzez naukę część swojego powołania
życiowego i wolności badań naukowych. Na niej bowiem wspiera się szacunek dla Osoby
ludzkiej i innych istot zarówno ożywionych, jak i nieożywionych.
W swojej misji kształcenia nauczyciel wyraża nie tylko chęć przekazywania i formowania
wiedzy, lecz przede wszystkim zgłasza gotowość do komunikowania się z drugim
człowiekiem. Podtrzymywanie i pogłębianie życzliwości tego kontaktu nie tylko w relacji
Nauczyciel - Student, lecz także Uczony - Administrator jest jednym z naczelnych zadań
Uniwersytetu.
Obowiązek ten jest szczególnie wart przypomnienia, gdy badania naukowe polegają coraz
częściej na trudnej umiejętności korzystania ze skomplikowanych a najczęściej
bezosobowych technik informatycznych; opowiadając się z całą mocą za ich
upowszechnianiem i doskonaleniem, podkreślamy jednocześnie odpowiedzialność
Uniwersytetu za ludzki wymiar nauki. Zmagając się z problemem stanowiącym przedmiot
badań i usiłując z wielkim trudem opisać go Drugiemu, dostrzegamy walor myśli jako pracy,
której wysiłek jest ukierunkowany na unikanie banału gotowych rozwiązań.
Ostatecznym powołaniem edukacji uniwersyteckiej jest otworzyć się na wartość każdego
poszczególnego człowieka nie rezygnując z podjęcia wyzwania zwiększonych potrzeb

edukacyjnych społeczeństwa. Przy ich zaspokajaniu Uniwersytet musi zachować najdalej
posuniętą troskę o zachowanie jak najlepszej jakości badań i nauczania.

Cały tekst Misji Uniwersytetu Śląskiego dostępny jest na stronie internetowej Uczelni pod adresem:
http://www.us.edu.pl/misja-uniwersytetu-slaskiego

W trosce o dobro nauki, z pełną świadomością głębokiego związku pomiędzy poziomem
etycznym obecnych studentów, a poziomem etycznym i zawodowym przyszłych pracowników,
Dbając o dobre imię Uniwersytetu, jak również w celu wyznaczania i propagowania standardów
etycznego postępowania wśród studentów, biorąc za wzór uniwersalne wartości moralne,
Korzystając z najlepszych wzorców etyki i ustalonych kanonów etycznych uniwersytetów, ustanawia
się niniejszym Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Śląskiego.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§1
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 dobrych obyczajów.

§2
Student zobowiązany jest do zapoznania się z Ustawą: Prawo o szkolnictwie wyższym, statutem
Uniwersytetu Śląskiego oraz obowiązującym go regulaminem studiów, jak również przestrzegać
norm w nich zawartych.

ROZDZIAŁ II
NAUKA I STUDIA

§3
Student jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad nieustannym podnoszeniem swoich
kwalifikacji, oraz do zdobywania wiedzy przez cały okres studiów.

§4
Student powinien dokładać wszelkich możliwych starań w celu wzbogacania posiadanej wiedzy,
w szczególności biorąc udział w zajęciach nieobowiązkowych i ponadprogramowych.

§5
Student powinien zdobywać i rozwijać wszelkie związane ze swoim przyszłym zawodem
umiejętności praktyczne, w szczególności poprzez udział w systemie praktyk.

§6
Student traktuje egzaminy, jak również wszelkie inne formy weryfikacji wiedzy jako rzetelne
sprawdziany, przy których korzysta wyłącznie ze swojej wiedzy i umiejętności. Niedopuszczalne są
wszelkie nieuczciwe zachowania, w szczególności zmierzające do wypaczenia wyniku egzaminu
lub wszelkich innych form weryfikacji wiedzy.

§7
Student nie przerabia, nie podrabia, ani też w inny sposób nie fałszuje dokumentów w celu
osiągnięcia korzyści osobistych, w szczególności w celu zdania egzaminu, naruszenia porządku sesji
lub uzyskania nienależnych świadczeń ze strony uczelni.

ROZDZIAŁ III
STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

§8
Student traktuje pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Śląskiego 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 naukowymi
Uniwersytetu Śląskiego w celu osiągnięcia korzyści osobistych.

§10
Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych
pracowników naukowych uczelni. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących
norm prawnych powinien również powiadomić władze Uniwersytetu i odpowiednie organy
ścigania.

ROZDZIAŁ IV
STOSUNEK DO STUDENTÓW

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

§12
Każdy student zobowiązany jest do zachowania kultury słowa, którym się posługuje. Kategorycznie
zakazuje się używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne czy obraźliwe.

§13
Student stara się wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się
do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących
na Uniwersytecie.
§14
Student nie dyskryminuje innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość,
przekonania polityczne, orientację seksualną i z żadnego innego powodu.

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

ROZDZIAŁ V
STOSUNEK DO UNIWERSYTETU

§16
Każdy student Uniwersytetu Śląskiego powinien dbać o dobre imię Uniwersytetu i w godny sposób
reprezentować go również wtedy, gdy nie wykonuje swych praw i obowiązków wynikających
z przepisów obowiązującego prawa.

§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 Uniwersytetem w celu ulepszania jego
funkcjonowania. W szczególności czyni to poprzez uczestnictwo w inicjatywach wspierających
rozwój Uniwersytetu, jak również przez aktywny udział w organizacjach studenckich. Wspiera
działalność organów Samorządu Studenckiego jako głównego reprezentanta jego interesów, zwraca
się do niego we wszystkich kwestiach spornych wymagających współdziałania z władzami wydziału
lub Uniwersytetu.

§19
Student również po ukończeniu studiów zobowiązany jest świadcząc swoim poziomem moralnym
i intelektualnym dbać o dobre imię Wydziału i Uniwersytetu.

§20
Zabrania się studentom spożywania alkoholu na terenie Uniwersytetu Śląskiego z wyjątkiem
oficjalnych uroczystości.

§21
Zabrania się studentom palenia tytoniu w pomieszczeniach Uniwersytetu Śląskiego, z wyjątkiem
miejsc do tego przeznaczonych.

§22
Zabrania się kategorycznie używania majątku Uniwersytetu Śląskiego do prowadzenia
przez studenta kampanii wyborczej i jakichkolwiek działań mających na celu utożsamianie
wizerunku Uniwersytetu Śląskiego z określoną partią polityczną.

ROZDZIAŁ VI
STOSOWANIE KODEKSU ETYKI STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

§23
Do przestrzegania niniejszego Kodeksu Etycznego zobowiązani są wszyscy studenci Uniwersytetu
Śląskiego, bez względu na tryb, stopień, kierunek i rok studiów. Niedopuszczalne jest naruszanie
lub omijanie standardów w nim określonych. Szczególnie naganne jest czynienie tego w celu
uzyskania korzyści majątkowej lub innej korzyści o charakterze osobistym.

§24
Wszyscy Studenci Uniwersytetu Śląskiego są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Kodeksem
Etycznym i rozpowszechnianiem jego zapisów w środowisku akademickim.

§25
Wszelkie pytania, sugestie i komentarze dotyczące wdrażania niniejszego Kodeksu Etycznego,
należy zgłaszać do uczelnianego organu Samorządu Studenckiego.

§26
Obowiązkiem Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego jest zagwarantowanie studentom
możliwości zapoznania się z treścią niniejszego Kodeksu Etycznego.
§27
Student ma prawo otrzymać wyjaśnienia zapisów dla niego niejasnych, budzących wątpliwości
co do rozumienia tekstu niniejszego Kodeksu Etycznego. Wszystkie niejasności należy konsultować
z Członkiem Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego odpowiedzialnym za sprawy
prawne.

§28
Każdy student ma prawo proponować swoje propozycje poprawek do Kodeksu Etyki Studenta
Uniwersytetu Śląskiego. Proponowane zmiany winno się złożyć w formie pisemnej i dostarczyć
Członkowi Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego odpowiedzialnemu za sprawy
prawne.

§29
Każdy student, który jest świadkiem nadużyć i łamania Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu
Śląskiego, jest zobowiązany poinformować o takiej sytuacji Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta
Uniwersytetu Śląskiego.

§30
Studentowi informującemu o nieprawidłowościach zapewnia się pełną anonimowość.

§31
Nieprzestrzeganie Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Śląskiego może skutkować:
‒ upomnieniem
‒ naganą
‒ naganą z ostrzeżeniem
‒ zawieszeniem w określonych prawach studenta na okres do jednego roku
‒ wydaleniem z uczelni

§32
W sytuacji gdyby jakikolwiek przepis Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Śląskiego był niezgodny
z

prawem

Rzeczpospolitej

Polskiej,

zawsze

pierwszeństwo

zastosowania

ma

przepis

obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepis prawa jest
skonstruowany w taki sposób, że godzi w podstawowe prawa człowieka. Sprzeczność przepisów
należy zgłosić Przewodniczącemu Komisji Prawnej Uniwersytetu Śląskiego.

§33
Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Śląskiego podlega okresowym korektom i aktualizacjom,
mającym na celu uzupełnienie ewentualnych braków i pozwalającym w większym stopniu
na realizację norm etycznych.

WAŻNE PYTANIA

Niemożliwe jest uniknięcie sytuacji nieopisanej w Kodeksie Etyki Studenta Uniwersytetu Śląskiego,
w której student sam będzie musiał podjąć najwłaściwsza decyzję.
Warto w takim momencie zadać sobie kilka pytań, które pomogą rozwiązać wątpliwości
co do słuszności podjętych działań.

1. Czy to jest legalne, zgodne z prawem?
2. Czy nie naruszam podstawowych wartości Uniwersytetu Śląskiego?
3. Czy przez moje zachowanie może ucierpieć reputacja Uniwersytetu Śląskiego?
4. Czy moje działanie jest uczciwe i sprawiedliwe?
5. Jak bym się czuł gdybym podjął taka decyzję?
6. Czy mógłbym dobrze spać po podjęciu takiej decyzji?
7. Co pomyślałaby o tym moja rodzina, przyjaciele?

Zaleca się zadawanie pytań aż do momentu, w którym uzyska się pewność, że podejmowane przez
nas decyzje są zgodne z Kodeksem Etyki Uniwersytetu Śląskiego.

