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My, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, będąc
wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając
świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta i Uczelni,
zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się
do najwyższych standardów akademickich.
1. Zasada poszanowania godności
Relacje między studentami a pracownikami Uczelni powinny cechować
się zaufaniem, uprzejmością, życzliwością, wzajemnym szacunkiem oraz
poszanowaniem odmienności przekonań i światopoglądu.
Studenci nie powinni brać udziału w żadnych przedsięwzięciach
uwłaczających ich godności lub godności innych, ani podejmować innych
działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu ich lub Uczelni.
2. Zasada praworządności
Funkcjonowanie Uczelni opiera się przede wszystkim na prawie państwa
polskiego oraz przyjętych w jego ramach regulaminach uczelnianych.
Wszyscy studenci zobowiązani są respektować przepisy obowiązujące
w Uczelni.
Uczelnia ma obowiązek udostępnienia studentom: Statutu, Regulaminu
Studiów i innych obowiązujących w niej przepisów.
Student ma prawo domagać się poszanowania swoich regulaminowych
uprawnień.
3. Zasada uczciwości
Naruszenie zasady uczciwości w szczególności polega na:
- ściąganiu;
- podpowiadaniu w toku egzaminu lub zaliczenia;
- przedstawianiu do zaliczenia prac zakupionych lub przywłaszczonych;
- nadużywaniu zwolnień lekarskich;
- podpisywaniu listy obecności za innego studenta lub nakłanianiu innych
studentów do takich działań.
Niedopuszczalne jest uciekanie się do protekcji, zbytniej poufałości,
wykorzystywanie związków rodzinnych i osobistych, a także formułowanie
pomówień wobec nauczycieli akademickich i innych osób.
Student ma prawo wglądu do swoich prac egzaminacyjnych
i zaliczeniowych, szczególnie tych ocenionych negatywnie.

4. Zasada rzetelności
Student jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad stałym
podnoszeniem swoich kwalifikacji i kompetencji oraz zdobywania wiedzy przez
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cały okres studiów. W tym celu uczestniczy w zajęciach, wykonuje zlecone
prace domowe oraz bierze aktywny udział w studenckim życiu naukowym,
organizacyjnym i kulturalnym.
Student dokłada wszelkich starań, by pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić
umiejętności, w szczególności biorąc udział w zajęciach ponadprogramowych
i konferencjach naukowych, odbywając praktyki studenckie, a także działając
w kołach naukowych i innych organizacjach studenckich.
Student ma prawo korzystać z zasobów wiedzy i innych dóbr kultury
zgromadzonych w Uczelni. Każdemu prowadzącemu zajęcia student może
zadawać pytania dotyczące omawianych zagadnień, a także zgłaszać postulaty
dotyczące przebiegu zajęć.
Student bierze udział w egzaminach i traktuje je jako sprawdzian wiedzy i
kompetencji nabytych w toku studiów.
5. Zasada odpowiedzialności i wzajemnej współpracy
Student i nauczyciel akademicki powinni zachowywać stosowny dystans
i powagę względem siebie oraz dążyć do obustronnej życzliwości.
Relacje z innymi studentami winny opierać się na: szacunku, życzliwości,
solidarności, lojalności i współpracy. W ten sposób studenci tworzą wspólnotę
akademicką. Mają świadomość, że działając razem przyczyniają się
do wspólnych sukcesów. Wspólnota szczególnie uwidacznia się podczas
uroczystości na Uczelni, gdy studenci biorą udział w ważnych wydarzeniach,
np. inauguracja roku akademickiego, wybory na uczelni, konferencje naukowe,
ale też święto Uczelni czy juwenalia.
Student w miarę możliwości i chęci powinien uczestniczyć w akcjach
charytatywnych oraz pracować jako wolontariusz.
6. Zasada dbałości o kulturę osobistą
Członkowie społeczności akademickiej zachowują powszechnie przyjęte
normy kultury osobistej.
Niedopuszczalne jest w szczególności:
- używanie wulgaryzmów;
- pozostawanie pod wpływem środków odurzających;
- zakłócanie ciszy na zajęciach oraz w bibliotece i czytelni;
- wchodzenie i wychodzenie oraz jedzenie i picie w trakcie zajęć;
- korzystanie na zajęciach z telefonów komórkowych;
- przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć;
- wnoszenie do sali egzaminacyjnej niedozwolonych materiałów.
7. Zasada poszanowania dóbr materialnych
Studenci zobowiązani są do poszanowania dóbr materialnych Uczelni
stanowiących jej bazę dydaktyczną.
3

Student przejawia troskę o techniczną sprawność i estetykę
udostępnionych mu przedmiotów, urządzeń i zasobów. Nie mogą być
tolerowane jakiekolwiek przejawy wandalizmu wobec dóbr materialnych
Uczelni, jak również ich kradzież.
8. Zasada sprzeciwiania się patologiom życia akademickiego
i społecznego
Każdy powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia
akademickiego i społecznego, bowiem bierna postawa wobec nagannych
zachowań jest przyzwoleniem na brutalizację życia publicznego.
W szczególności należy więc:
- przeciwstawiać się przemocy i agresji;
- reagować w przypadku naruszania zakazu spożywania alkoholu i palenia
papierosów w budynkach Uczelni;
- dbać, by Uczelnia była wolna od narkotyków;
- walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu i kradzieży.
9. Zasada dbania o dobre imię i wizerunek Uczelni
Każdy członek społeczności akademickiej dba o promocję Uczelni,
propaguje jej sukcesy i osiągnięcia.
Wszelkie postawy i opinie krytyczne winny być przedstawiane
w dyskusjach wewnątrzuczelnianych, by inspirować do przedsięwzięć służących
doskonaleniu funkcjonowania Uczelni.
Powinnością wszystkich członków społeczności akademickiej jest
unikanie działań wymierzonych w powagę i autorytet Uczelni.
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