KODEKS ETYKI STUDENTA
Wyższe j Szkoły Finansów
i Prawa
w Bielsku-Białej

Podstawa prawna i sposób przygotowania

 Kodeks został opracowany zgodnie z przyjętą dnia 18 marca 2011
roku ustawą o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.
 Art. 202 po ust. 5a. Uczelniane samorządy studentów są
obowiązane do opracowania i promowania kodeksu etyki studenta;
 Kodeks został opracowany przez samorząd studentów pod
kierunkiem wykładowcy z etyki oraz przy współudziale studentów,
słuchaczy zajęć z etyki na wszystkich kierunkach studiów.
 Kodeks ma charakter otwarty i dynamiczny, co oznacza, że
studenci podejmujący studia w WSFiP, zapoznają się z treścią
Kodeksu, w ramach zajęć mają możliwość analizy poszczególnych
treści w nim zawartych oraz zgłaszania propozycji nowych
rozwiązań

z

uwzględnieniem

potrzeb

sytuacji;

zgłoszone

propozycje z końcem każdego roku akademickiego mogą posłużyć
do nowelizacji Kodeksu.
 Kodeks został przyjęty uchwałą Senatu (uchwała nr 2B/2010/2011)
Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 29
września 2011 roku w sprawie przyjęcia uczelnianego kodeksu
etyki.
 Senat – w głosowaniu jawnym – jednogłośnie uchwala Kodeks
Etyki Studenta Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Kodeks wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

Treść

Wstęp
Społeczność studencka, reprezentowana przez samorząd, Wyższej
Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, w trosce o dobro nauki,
sprawiedliwość

oraz

wzorując

się

na

uniwersalnych

wartościach

moralnych tworzy Kodeks Etyczny Studenta. Kodeks jest zbiorem
podstawowych zasad etycznych oraz opartych na nich standardach
postępowania, których winien przestrzegać student WSFiP. Stanowi on
fundament służący zbudowaniu wzajemnego szacunku i zaufania, pełniąc
zarazem funkcję doradczo-kontrolną w życiu studenckim, formułując i
upowszechniając kanony zachowań moralnych.

Zasady ogólne
Zasada poszanowania godności człowieka
Wszystkie normy kodeksu etycznego mają swe źródło w godności
człowieka.
Godność

człowieka

jest

wrodzoną,

niezbywalną,

trwałą

i

zobowiązującą wartością ontyczną decydującą o tym, że człowiek jest
osobą, czyli bytem rozumnym i wolnym.
Poszanowanie godności człowieka uwidacznia się w każdej
dziedzinie aktywności studenta, czego wyrazem jest otwartość i
szczerość w relacjach międzyludzkich. Poszanowanie godności człowieka
zakłada zachowania wolne od jakichkolwiek przejawów dyskryminacji z
racji różnic światopoglądowych, religijnych, rasowych czy innych.
Dbałość o kulturę osobistą i przestrzeganie powszechnie znanych i
obowiązujących norm dobrego zachowania jest częścią właściwego
rozumienia zasady poszanowania godności człowieka.
Zasada praworządności
Zasada praworządności jest gwarancją właściwego funkcjonowania
Uczelni. Realizuje się ona w postępowaniu na podstawie obowiązującego
prawa oraz ściśle według prawa.
Prawem obowiązującym w Uczelni, obok przepisów powszechnie
obowiązujących, są przepisy wewnętrzne Uczelni, tj. Statut i Regulamin
studiów.

Zasada uczciwości i rzetelności naukowej
Uczciwość i rzetelność naukowa winna przyświecać wszystkim
działaniom studentów. Zdobywanie wiedzy jest procesem opartym na
prawdzie.

Prawda

jako

wartość

wyznacza

przestrzeń

odniesień

międzyludzkich, ale jest także celem prowadzonych badań naukowych.
Stąd wszelkie nadużycia w tej dziedzinie, m.in. oszustwa, kłamstwa,
plagiaty, pomówienia oraz jakiekolwiek działania w złej wierze będą
właściwie piętnowane i konsekwentnie eliminowane.

Zasada dbałości i troski o dobro Uczelni
Zasada dbałości i troski o dobro Uczelni koncentruje się zarówno
na staraniach o wizerunek Uczelni, jak i poszanowaniu jej dóbr
materialnych.
Dbałość o wizerunek Uczelni jest realizowana poprzez właściwe
przedstawianie działalności Uczelni przy różnych okazjach, w rozmowach,
komentarzach czy dyskusjach. Propagowanie osiągnięć Uczelni oraz
przekazywanie informacji budujących autorytet Uczelni, należy do
powinności członków jej społeczności. Wszelkie uzasadnione głosy
krytyczne i uwagi, winny być przedmiotem dyskusji wewnątrz Uczelni.
Reprezentowanie Uczelni na zewnątrz odbywa się na wyraźne
zlecenie lub za aprobatą władz Uczelni, inaczej jest działaniem
prywatnym.
Dbałość o zasoby materialne nakłada na wszystkich członków
społeczności Uczelni obowiązek należytego korzystania z jej dóbr
materialnych. Wszelkie nadużycia w tej dziedzinie, w szczególności

kradzież,

dewastacje,

niewłaściwe

lub

niestaranne

korzystanie

z

pomieszczeń, urządzeń itp., będą odpowiednio piętnowane.

Zasady szczegółowe
Współpraca studentów z władzami Uczelni
Współpraca z władzami Uczelni odbywa się z poszanowaniem
powagi i autorytetu osób piastujących najważniejsze urzędy w Uczelni.
Formalne zarządzenia władz Uczelni, jak również indywidualne polecenia,
winny być wykonywane zgodnie z wytycznymi.
Współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną
Współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną winna układać się w
oparciu

o

ustalenia

z

poszczególnymi

pracownikami

naukowo-

dydaktycznymi. Student jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń i
wymagań kadry naukowo-dydaktycznej; przysługuje mu natomiast
prawo zgłaszania własnych postulatów i zastrzeżeń, do których
wykładowca ma obowiązek się ustosunkować. Szczególną uwagę należy
kłaść na punktualność i zachowanie podczas zajęć.

Współpraca z osobami z administracji
Współpraca z osobami z poszczególnych działów administracji
winna układać się z poszanowaniem zasad kultury osobistej i w
wyznaczonych godzinach pracy pracowników administracji. Jakiekolwiek

urzędowe polecenia pracowników administracji należy wykonywać
zgodnie z ich ustaleniami.
Zachowanie w Uczelni
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa mieści się w jednym budynku z
Bielską Szkołą Menedżerów, w której znajduje się gimnazjum oraz liceum
ogólnokształcące.
właściwe

Stąd

odniesienie

zachowania
do

młodszego

studenta

winny

pokolenia.

uwzględniać

Dobry

przykład,

życzliwość a w razie potrzeby pomoc, stanowią wyznaczniki właściwego
zachowania studenta.
W żadnym wypadku nie należy na terenie Uczelni lub jej otoczeniu
spożywać

napojów

alkoholowych,

stosować

czy

rozprowadzać

zabronionych prawem medykamentów; palenie papierosów dozwolone
jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Na terenie Uczelni nie wolno przebywać pod wpływem alkoholu lub
innych

środków

odurzających.

Zabrania

się

rozpowszechniania

pornografii i uprawiania jakiegokolwiek handlu.
Uczelnia jest miejscem służącym zdobywania wiedzy i zachowanie
w niej winno charakteryzować się właściwą kulturą, taktem i spokojem.
Sankcje
Za wszelkie naruszenia w sprawach uregulowanych przez prawo
student odpowiada na podstawie przepisów prawa. Za naruszenie zasad
etycznych niniejszego Kodeksu student może zostać ukarany zgodnie z
Regulaminem; tym samym może otrzymać upomnienie, naganę, naganę
na piśmie.

Wszelkie sankcje karne wymierza Komisja dyscyplinarna powołana
zgodnie z Regulaminem Uczelni. Komisja rozpatruje sprawy na wniosek
sądu koleżeńskiego studentów. Sąd koleżeński studentów tworzą z
urzędu przewodniczący i członkowie samorządu studenckiego oraz
starostowie poszczególnych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Sąd koleżeński jest zwoływany na wniosek przewodniczącego
samorządu studenckiego w sytuacji, kiedy wpłynie do samorządu skarga
o nieetyczne zachowanie studenta. Przewodniczący wyznacza spośród
wszystkich uprawnionych do rozpatrzenia sprawy, konkretne osoby i ich
liczbę; do każdego przypadku odrębnie; tak, aby zapewnić całkowity
obiektywizm i sprawiedliwy osąd.
Po rozpatrzeniu sprawy sąd koleżeński rozstrzyga, czy złożyć
wniosek do Komisji dyscyplinarnej o ukaranie, proponując rodzaj kary.

Zakończenie
Wszystkie normy zawarte w Kodeksie Etyki Studenta służą całej
społeczności Uczelni. Są wyrazem odpowiedzialności i troski o człowieka i
o dobro wspólne. Przestrzeganie zasad etycznych jest przejawem
dojrzałości i stanowi dla wszystkich zobowiązanie o charakterze
nadrzędnym.
Student poprzez przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie
przyczynia się do zachowania ładu i porządku w Uczelni oraz staje się
dobrym przykładem dla środowiska, w którym mieszka i pracuje.

