
 

 

 
Uchwała nr 20 

Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 22 listopada 2011 r. 

 

W sprawie: uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

Na podstawie art. 202 ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 

2005 nr 164 poz. 1365 ze zm.)  

 

My studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, świadomi wielkich, wielowiekowych tradycji i zasług 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w kształceniu i wychowywaniu pokoleń studentów oraz świadomi 

obowiązków członka społeczności akademickiej; mając na uwadze szansę, jaką daje zdobywanie 

wiedzy i nowych umiejętności dla rozwoju osobistego jak i całej Ojczyzny; wyznając zasadę „plus 

ratio quam vis”; mając nadzieję i najszczersze pragnienie przynosić dumę Naszej Uczelni, niniejszy 

Kodeks przyjmujemy i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Kodeks etyki studenckiej zwany dalej „Kodeksem”  normuje zasady etyki studenckiej i dobrego 

zachowania, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy studenci Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, zwanego dalej „Uniwersytetem” 

2. Zasady etyki studenckiej wynikają z ogólnych norm postępowania. 

3. Uchybieniem godności studenta jest takie postępowanie, które mogłoby narazić go na poniŜenie 

w ocenie opinii publicznej lub mogłoby naruszyć zaufanie do wartości wyznawanych przez 

społeczność akademicką. 

 

§2 

1. Student zobowiązany jest postępować zgodnie z treścią złoŜonego przez siebie ślubowania, 

Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regulaminu Studiów. 



 

 

2. Student zobowiązany jest strzec godności studenta zarówno przez swoje własne postępowanie jak 

i poprzez reagowanie na naruszanie zasad etyki przez innych studentów. Prawo zwrócenia uwagi 

innemu studentowi naruszającemu zasady wynikające z Kodeksu ma kaŜdy student UJ. 

 

§3 

Student zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz 

wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu. 

 

 

Rozdział 2 

Obowiązki studenta 

 

§4 

1. KaŜdy student powinien: 

 

1) dąŜyć do prawdy, będącej podstawą wszelkiej nauki; 

2) zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności dla dobra Ojczyzny; 

3) przestrzegać norm, zasad współŜycia i zwyczajów uniwersyteckich; 

4) angaŜować się w działania podejmowane na rzecz jakości kształcenia; 

5) dbać o dobre imię Uniwersytetu, całej społeczności akademickiej oraz szanować 

wypracowane przez stulecia wartości; 

6) świadczyć pomoc innym studentom znajdującym się w potrzebie; 

7) wspierać innych studentów w ich dąŜeniu do zdobywania wiedzy i nowych 

umiejętności; 

8) w stosunku do innych studentów przestrzegać zasad uprzejmości, lojalności  

i koleŜeństwa; 

9) pozytywnie i w sposób inspirujący wpływać na grupy społeczne, których jest 

członkiem.  

 

§5 

1. Student obowiązany jest szanować władze Uniwersytetu, nauczycieli akademickich jak i 

wszystkich pracowników. 

2. Student powinien z szacunkiem traktować symbole Uniwersytetu: herb i flagę. 

 



 

 

§6 

Student powinien starać się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki w tym w szczególności: 

1) pogłębiać swoje zainteresowania naukowe 

2) brać udział w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy 

3) wypełniać swoje zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonego terminu. 

 

 

§7 

Wszelkie spory pomiędzy studentami wynikające ze współŜycia akademickiego powinny być 

rozstrzygane w sposób polubowny. 

 

 

Rozdział 3 

Odpowiedzialność 

 

§8 

Student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Sądem KoleŜeńskim albo Komisją Dyscyplinarną dla Studentów. 

 

§9 

Postępowanie dyscyplinarne, katalog kar określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

 

§10 

Odpowiedzialnym za upowszechnianie niniejszego Kodeksu wśród społeczności studenckiej jest 

Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

§11 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 


