
 

KODEKS ETYKI STUDENTÓW 
KRAKOWIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY  

PROMOCJI ZDROWIA 

 
Mając na względzie dobro i wysoki poziom nauki, z poczuciem nierozerwanego 

związku pomiędzy normą etyczną obecnych studentów, a normą etyczną przyszłych 

absolwentów, jak również, aby wyznaczyć i propagować standardy etycznego 

postępowania braci studenckiej w oparciu o uniwersalne normy moralne, dbając  

o dobre imię Uczelni, ustanawia się niniejszym Kodeks Etyki studentów Krakowskiej 

Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie. 

 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1 

Zasady Kodeksu Etyki KWSPZ oparte są na ogólnie przyjętych normach moralnych  
z uwzględnieniem w szczególności norm moralnych właściwych dla szkolnictwa wyższego.  

 
§ 2 

Biorąc pod uwagę niepodważalne prawo do godności każdego człowieka, student kieruje się 
w swoim postępowaniu uczciwością, przyzwoitością i dużą kulturą osobistą, a w kontaktach 
z innymi przestrzegają zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów. 

 
§ 3 

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach mogących zaszkodzić 
dobremu imieniu uczelni, jak również narażać swym postępowaniem na utratę godności 
własnej i innych ludzi.  

 
§ 4 

Student jest zobowiązany do zapoznania się z przyjętymi zasadami Kodeksu oraz do  
rozpowszechniania tych zasad oraz ich obrony w środowisku uczelnianym.  

 
§ 5 

Zobowiązuje się studenta do przestrzegania norm zawartych w Kodeksie. Niedopuszczalne 
jest omijanie, naruszanie norm w nim zawartych oraz czynienie tego w celu uzyskania 
osobistej korzyści.  

ROZDZIAŁ II 
Nauka i studia 

 
§ 6 

Student jest zobowiązany do rzetelnego, sumiennego i ciągłego podnoszenia swych 
umiejętności, do zdobywania wiedzy przez cały okres studiów.  



 
§ 7 

Student powinien dokładać starań w celu ciągłego poszerzania posiadanej wiedzy, 
podnoszenia kwalifikacji biorąc udział w nadobowiązkowych i poza programowych 
zajęciach.  

 
§ 8 

Student powinien zdobywać i poszerzać wszelkie umiejętności praktyczne poprzez 
uczestniczenie w systemie praktyk zawodowych.  

 
§ 9 

Zobowiązuje się studenta do zapoznania się z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym, Statutem 
macierzystej uczelni oraz obowiązującym go Regulaminem studiów, jak również 
przestrzegania norm w nich zawartych.  

 
§ 10 

Student przystępuje do egzaminów, jak również innych form weryfikowania jego wiedzy, 
uczciwe, przy których korzysta wyłącznie ze swojej wiedzy i osiągniętych umiejętności. 
Niedopuszczalne jest wszelkie działanie mające na celu wypaczenie wyniku egzaminu lub 
innej formy weryfikacji wiedzy.  

 
§ 11 

Student nie podrabia, przerabia, nie fałszuje dokumentów, aby osiągnąć osobiste korzyści, a 
w szczególności w celu naruszenia porządku sesji, zdania egzaminu, uzyskania 
nienależytych świadczeń ze strony uczelni.  

 
ROZDZIAŁ III 

Stosunek do pracowników uczelni 
 

§ 12 
Student odnosi się do pracowników naukowych z należnym szacunkiem, kierując się  
w kontaktach z nimi zasadami dobrego wychowania i zgodnie z obyczajami uczelnianymi.  

 
§ 13 

Student nie wykorzystuje osobistych kontaktów i zażyłości z pracownikami naukowymi do 
osiągania prywatnych korzyści.  

 
§ 14 

Student powinien reagować na przejawy nieetycznego zachowania pracowników 
naukowych uczelni oraz na przekraczanie obowiązujących norm prawnych a w konieczności 
powinien powiadomić władze uczelni i odpowiednie organy ścigania.  

 
ROZDZIAŁ IV 

Stosunek do studentów 
 

§ 15 
Student odnosi się do innych studentów z szacunkiem z poszanowaniem indywidualności 
każdego człowieka, w sposób uprzejmy i życzliwy, powstrzymując się od działań, które mają 
na celu wyrządzenie komuś szkody.  

 
 



§ 16 
Student stara się pomagać innym studentom w nauce, wspierać w dostosowaniu się do 
warunków życia uczelnianego.  

 
§ 17 

Student zobowiązany jest adekwatnie reagować na wszelkie przejawy nieetycznych  
i agresywnych zachowań innych studentów.  

 
§ 18 

Student nie dyskryminuje innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, 
narodowość, poglądy polityczne, orientację seksualną oraz z żadnego innego powodu.  

 
ROZDZIAŁ V 

Stosunek do uczelni 
 

§ 19 
Student jest zobowiązany do dbania o dobre imię uczelni i godne reprezentowanie poza jej 
murami.  

 
§ 20 

Student stara się uczestniczyć w ważnych wydarzeniach uczelni oraz aktywnie pomagać  
w organizacji ważnych uroczystości.  

 
§ 21 

Student bierze udział w organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz w inicjatywach 
wspierających rozwój uczelni, jak również wspiera działalność samorządu studenckiego 
jako przedstawiciela jego interesów.  

 
§ 22 

Student ma możliwość zwrócenia się do samorządu studenckiego we wszystkich spornych 
kwestiach wymagających współdziałania z władzami uczelni  

 
§ 23 

Student po ukończeniu studiów zobowiązany jest świadczyć swym poziomem 
intelektualnym i moralnym o dobrym imieniu uczelni.  


