KODEKS ETYKI STUDENTA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Świadomi wpływu nauki, edukacji i techniki na jakość ludzkiego życia, będąc
wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, zobowiązujemy się do
przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów
akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:
§1
1. Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię AGH
oraz pozytywny wizerunek Uczelni a także upowszechniać jej osiągnięcia
i szanować jej tradycje.
2. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, w szczególności
uczciwością i przyzwoitością a w kontaktach z innymi przestrzegać zasad
dobrego wychowania i dobrych obyczajów.
§2
1. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, regulaminu studiów a także innych aktów prawnych
obowiązujących w naszej Uczelni oraz na terenie RP.
2. Zapoznawać się z zasadami niniejszego Kodeksu, jak również rozpowszechniać
je w środowisku akademickim.
3. Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:
1) Systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę,
2) Dbać o dobre imię Uczelni;
3) Zachowywać postawę godną studenta i świadomego obywatela swojego
kraju.
§3
1.
Rzetelnie i sumiennie pracować nad nieustannym podnoszeniem swoich
kwalifikacji, oraz zdobywać wiedzę przez cały okres studiów.
2.
Uczciwie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:
1) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace
zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;
2) wypełniać
zobowiązania
wobec
uczelni
z
poszanowaniem
wyznaczonych terminów;
3) podczas egzaminów, jak również wszelkich innych form weryfikacji
wiedzy korzystać wyłącznie ze swojej wiedzy i umiejętności,
zdecydowanie odrzucając wszelkie nieuczciwe zachowania .
3. Dokładać wszelkich możliwych starań celem wzbogacania posiadanej wiedzy,
w szczególności zdobywać i rozwijać wszelkie umiejętności praktyczne
związane ze swoim przyszłym zawodem.
4. W badaniach naukowych wykazywać się dociekliwością i wnikliwością w
stawianiu pytań oraz uczciwością w szukaniu na nie odpowiedzi.
5. Przestrzegać norm etycznych w prowadzonych badaniach naukowych oraz w
korzystaniu z dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego AGH, w

szczególności nie wykonywać na terenie Uczelni prac dla innych podmiotów
ani nie wykorzystywać marki AGH dla celów prywatnych bez stosownego
zezwolenia lub umowy.
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§4
Traktować wszystkich studentów z szacunkiem, pozostając we wzajemnych
kontaktach uprzejmym i życzliwym.
Wspierać innych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy
i umiejętności a także pomagać im w dostosowywaniu się do warunków życia
akademickiego.
Nie dyskryminować innych studentów ze względu na kolor skóry, narodowość,
wyznanie, przekonania polityczne, orientację seksualną i z żadnego innego
powodu.
Powstrzymać się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku do innych
studentów zwłaszcza takich, które mają na celu wyrządzenie krzywdy.
Traktować pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem, przestrzegając w
kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich.
Traktować ludzi sprawiedliwie, szanując ich poglądy oraz sprzeciwiać się
wszelkim przejawom zła, patologii naukowej i społecznej.

§5
1. Współdziałać z osobami lub organizacjami związanymi z akademią celem
ulepszenia jej funkcjonowania, w szczególności czyniąc to poprzez aktywny
udział w organizacjach studenckich, studenckich także wspierać działalność
samorządu studenckiego jako głównego reprezentanta interesów
studenckich//interesów studenta.

