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Kodeks Etyki Studenta  
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy  

w Katowicach 

 

Postanowienia Ogólne 
 

§ 1  

 

1. Mając na uwadze kształtowanie i umacnianie postaw etycznych wśród Studentów Wyższej 

Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP/Uczelnia) ustanawia się Kodeks 

Etyki Studenta WSZOP (Kodeks) stanowiący wyznacznik uniwersalnych wartości, których 

przestrzeganie przynosi chlubę Studentom jak i Uczelni, a w dalszej kolejności ma wpływ na 

poziom etyczny w ich przyszłym życiu rodzinnym i zawodowym.  

2. Kodeks określa w szczególności standardy postępowania, w tym zasady i normy etyczne 

jakimi powinni kierować się Studenci, a także postawy i zachowania licujące ich godności. 

3. Zakres obowiązywania Kodeksu odnosi się do wszystkich Studentów oraz Słuchaczy studiów 

podyplomowych, a jego przestrzeganie powierza się ich wrażliwości i sumieniu. 

§ 2  

Student powinien kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością,  

a w kontaktach z innymi, niezależnie od ich pozycji w hierarchii akademickiej i społecznej, 

przestrzegać zasad dobrego wychowania i wysokiej kultury osobistej, szacunku oraz życzliwości. 

 

§ 3 

1. Student powinien sprzeciwiać się wszelkim przejawom zła, agresji, patologii społecznej 

oraz nieuczciwemu zachowaniu. 

2. Student nie pozostaje bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego postępowania innego 

studenta lub pracownika Uczelni, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom w życiu 

akademickim. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm 

prawnych powinien również powiadomić władze Uczelni lub odpowiednie organy ścigania. 

 

Prawa Studenta 

§ 4 

Student ma prawo w szczególności do: 

1) równego traktowania 

2) sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i efektów pracy 

3) pogłębiania wiedzy,  rozwoju intelektualnego i rozwoju kultury fizycznej poprzez 

realizację zajęć ponadprogramowych, uczestniczenia w pracach badawczych, 
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konferencjach i seminariach organizowanych przez Uczelnię, udział w Studenckich 

Kołach Naukowych 

4) uczestnictwa w organizacjach studenckich 

5) uczestnictwa w pracy organów kolegialnych Uczelni poprzez swoich przedstawicieli  

w samorządzie studenckim. 

 

Powinność Studenta 

§ 5 

Powinnością Studenta jest przestrzeganie obowiązków określonych w Ustawie Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminie Studiów WSZOP. 

§ 6 

Student zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zdobywania wiedzy, w tym systematycznego przygotowywania się do zajęć 

i uczestnictwa w zajęciach 

2) dbania o dobre imię i tradycję Uczelni, w tym poszanowania jej wizerunku oraz osiągnięć 

3) poszanowania mienia, utrzymania czystości i porządku oraz dbałości o estetykę 

udostępnionych zasobów Uczelni 

4) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów 

5) przestrzegania dobrego wychowania i obyczajów akademickich, w tym kultury słowa 

6) dbałości o schludny wygląd odpowiedni do miejsca i okoliczności. 

 

§ 7 

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających godności innych, 

 jak również podejmować działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu Uczelni. 

 

Dbałość o wizerunek 

§ 8 

1. W trakcie uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, w szczególności w  egzaminach 

semestralnych i dyplomowych oraz  oficjalnych uroczystościach Uczelni, Student 

zobowiązany jest do zachowania umiaru w doborze stroju. 

2. Przez oficjalne uroczystości Uczelni należy rozmieć w szczególności: 

1)  inauguracje roku akademickiego 

2) uroczyste wręczanie dyplomów 

3) jubileusze i uroczystości rocznicowe 

4) msze i nabożeństwa 

5) konferencje naukowe. 

 

§ 9 

1. Podczas oficjalnych uroczystości Uczelni oraz w trakcie egzaminów, Studenta obowiązuje 

strój powszechnie przyjęty jako tradycyjny: 
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1) na stosowny strój męski składa się garnitur w klasycznych ciemnych kolorach, 

koszula, krawat oraz odpowiednio dopasowane buty 

2) na stosowny strój damski składa się kostium lub bluzka ze spódnicą do kolan (lub 

spodniami) w klasycznych ciemnych kolorach, a także bez względu na porę roku 

pończochy i odpowiednie buty zakrywające palce u stóp, dyskretny makijaż, staranna 

fryzura. 

2. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 niedopuszczalne jest występowanie w krótkich 

spodenkach, koszulkach na ramiączkach, odzieży wierzchniej oraz nakryciach głowy, 

a także w spódnicach mini, głębokich dekoltach, strojach sportowych, dżinsach, klapkach 

oraz adidasach. 

3.  Postanowienia określone w ust. 1 nie odnoszą się do zawodów i imprez sportowych oraz 

pikników, na których obowiązuje strój sportowy. 

 

Zachowania nieetyczne i naganne 

§ 10 

1. Student we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się uczciwością.  

2. Za nieetyczne  uznaje się w szczególności: 

1) ubliżanie lub lekceważącą postawę 

2) nadużywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji 

3) nagminny i nieusprawiedliwiony brak punktualności 

4) niedbały strój i przychodzenie na zajęcia w odzieży wierzchniej. 

3. Za naganne uznaje się w szczególności: 

1) fałszowanie dokumentów, w tym wpisów do indeksu lub karty egzaminacyjnej 

2) przejawy wandalizmu oraz agresji oraz dopuszczenie się  wulgaryzmów 

3) niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i egzaminów  

4) nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej, w tym wykorzystywanie cudzych 

materiałów w pracach dyplomowych i zaliczeniowych bez wskazania  autora 

5) podszywanie się pod innego studenta 

6) spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych środków odurzających 

7) zakłócanie przebiegu zajęć dydaktycznych 

8) dążenie do uzyskania nienależnych świadczeń socjalnych. 

 

Odpowiedzialność Studenta 

§ 11 

Za naruszenie powyższych norm etycznych, a w szczególności zachowania niezgodne z prawem, 

Student ponosi odpowiedzialność, w zależności od wagi przewinienia, przed Sądem Koleżeńskim 

lub Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów WSZOP. 

                                                                                                                  

Przewodniczący 

                                                         Samorządu Studentów WSZOP 


