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Rozdział 1 
 

Przepisy ogólne 
 

§1 
Kodeks Etyki Studenta Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 
zwanej dalej „Uczelnią” lub „Akademią” jest zbiorem wartości etycznych 
i wynikających z nich zasad postępowania, którymi powinien kierować się student. 
Zasady Kodeksu wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności 
z norm moralnych właściwych dla studentów i etyki kształcenia akademickiego. 
 

§2 
Student powinien kierować się fundamentalnymi normami moralnymi, będącymi 
podstawą funkcjonowania społeczeństwa ludzkiego.  
 

§3 
Mając na uwadze przyrodzoną oraz niezbywalną godność każdego człowieka, student 
w kontaktach z innymi kieruje się szacunkiem dla innego. 
 

§4 
Student  przestrzega zasad dobrego wychowania. 
 

§5 
Mając na uwadze szansę, jaką jest możliwość zdobywania wiedzy, student jest wierny 
powinnościom akademickim i społecznym, zobowiązuje się do przestrzegania zasad 
etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich.  
 

§6 
Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z Kodeksem oraz jego przestrzeganie. 
 

§7 
Student obowiązany jest do współdziałania na rzecz krzewienia i upowszechniania 
niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności 
akademickiej Uczelni. 
 
 
 



§8 
Student powinien przestrzegać obowiązującej ustawy - Prawo o szkolnictwie 
wyższym, przepisów obowiązujących na Uczelni, Regulaminu Studiów oraz zasad 
zawartych w ślubowaniu. 
 
 

Rozdział 2 
 

Nauka i studia 
 

§9 
Student zobowiązany jest do uczciwego i rzetelnego wywiązywania się ze swoich 
obowiązków w szczególności w zakresie: 

1) uczestnictwa i rzetelnego przygotowania do zajęć oraz zachowania na 
zajęciach wyrażającego szacunek dla Uczelni i prowadzącego;  

2) przygotowywania prac zaliczeniowych, dyplomowych z poszanowaniem praw 
autorskich 

3) wyrażania ocen i opinii w sposób przewidziany regułami obowiązującymi 
w Uczelni, oraz zgody z dobrymi obyczajami przyjętymi w Akademii. 

 
§10 

Student obowiązany jest do nieustannego podnoszenia swoich umiejętności, 
zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. 
 

§11 
Student powinien dokładać wszelkich starań, aby wzbogacać swoją wiedzę biorąc 
udział w zajęciach, wykładach, konferencjach, seminariach oraz projektach 
badawczych. 
 

§12 
Student powinien zdobytą wiedzę wykorzystywać w imię ogólnoludzkich 
humanistycznych wartości, dla dobra kraju i wspólnoty, do której należy. 
 
 

Rozdział 3 
 

Uczelnia i społeczność akademicka 
 

§13 
Student godnie reprezentuje Uczelnię, jak również dba o jej dobre imię i pozytywny 
wizerunek Uczelni, także poza jej murami. 
 

§14 
Student podtrzymuje tradycje Uczelni, dba o pamięć jej założycielki i kontynuację 
misji pedagogicznej. 
 

§15 
Student postępuje zgodnie z treścią złożonego ślubowania. 
 
 



§16 
Student stara się aktywnie uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i ważnych 
wydarzeniach społeczności akademickiej. 
 

§17 
Student z należytym szacunkiem traktuje wszystkich pracowników Uczelni. 
 

§18 
Student w adekwatny i kulturalny sposób reaguje na wszelkie przejawy zachowań 
niewłaściwych i nieetycznych studentów oraz pracowników Uczelni i w razie 
konieczności informuje o nich władze uczelni lub Samorząd Studentów. 
 

§19 
Student powinien chętnie podejmować współpracę z innymi studentami. 
 

§20 
Student korzysta z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej 
dyskusji dbając o kulturę języka i sposób wypowiedzi.  
 

Rozdział 4 
 

Przepisy końcowe 
 

§21 
W intencji autorów, ustalenia Kodeksu zgodne są z przepisami zawartymi w ustawie 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze 
zm.), przepisami obowiązującymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie, oraz powszechnie przyjętymi normami etycznymi 
i społecznymi. 


