Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznania
Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu zawiera, niewymagające z natury rzeczy uzasadnienia, normy moralne, wzorce
postępowania, podstawowe zasady jakimi powinni kierować się studenci zarówno w
społeczności akademickiej, jak i w przyszłym życiu rodzinnym i zawodowym.
Promowanie i przestrzeganie Kodeksu jest obowiązkiem każdego studenta i wynika
ze świadomości wagi przestrzegania zasad moralnych oraz norm etycznych, w celu
osiągnięcia najwyższych standardów akademickich dla budowania społeczeństwa
obywatelskiego.
Kodeks nie jest wyłącznie zbiorem zakazów i nakazów, ale jest to również wyznacznik
uniwersalnych wartości. Swoim postępowaniem studenci mają przynosić chlubę i
umacniać dobre imię Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu.

Postanowienia ogólne
§1
Zasady Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, zwanego dalej Kodeksem, wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych,
a w szczególności z norm moralnych właściwych dla etyki kształcenia akademickiego.
§2
Student jest zobligowany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu
oraz ich rozpowszechniania w środowisku akademickim, a w razie konieczności
stanięcia w ich obronie.
§3
Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających jego
godności lub godności innych, jak również podejmować przedsięwzięć mogących
zaszkodzić dobremu imieniu jego, społeczności akademickiej lub Uczelni.
§4
Do powinności studenta należy szacunek do Uczelni, m. in. wyrażony w rocie ślubowania
oraz do wypełniania wynikających z niej przyrzeczeń.

§5
Niedopuszczalne jest naruszanie lub omijanie standardów kodeksu. Za szczególnie
naganne uważa się naruszanie norm etycznych określonych w Kodeksie w celu
uzyskania korzyści majątkowej lub każdej innej.

Społeczność akademicka
§6
Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, student
powinien kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością,
a w kontaktach z innymi, niezależnie od ich pozycji w hierarchii akademickiej
i społecznej, przestrzegać zasad dobrego wychowania i wysokiej kultury osobistej.
§7
Student powinien opierać relacje z innymi studentami na: szacunku, życzliwości,
solidarności, lojalności i współpracy. W ten sposób studenci współtworzą społeczność
akademicką uczelni.
§8
Student powinien wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się
do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł
panujących na Uczelni.
§9
Student powinien swoją postawą i postępowaniem wyrażać szacunek wobec nauczycieli
akademickich oraz pracowników Uczelni.
§10
Student powinien zawsze ponosić odpowiedzialność za swoje czyny i nie unikać
negatywnych konsekwencji własnego postępowania.
§11
Studentowi nie wolno dyskryminować nikogo ze względu na rasę, narodowość,
wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Powinien szanować
odmienne od swoich przekonania i poglądy oraz mądrze korzystać z wolności słowa.
§12
Student powinien sprzeciwiać się wszelkim przejawom zła, agresji, patologii społecznej
oraz nieuczciwemu zachowaniu.

§13
Student jest zobowiązany do przestrzegania prawa i powinien wykazywać wrażliwość
społeczną, m.in. szanować własność materialną, intelektualną oraz sprzeciwiać się
plagiatom.
§14
Student nie może pozostawać bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego postępowania
innego studenta lub pracownika Uczelni, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom w
życiu akademickim.

Prawa studenta
§15
Student ma prawo:
1) do równego traktowania,
2) do sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i efektów pracy,
3) domagać się przestrzegania swoich praw, nadanych mu na mocy Ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu,
4) pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności, w szczególności biorąc czynny
udział w zajęciach ponadprogramowych i konferencjach naukowych,
5) współdziałać z osobami związanymi z Uczelnią w celu polepszenia jej
funkcjonowania oraz podejmować działania umożliwiające rozwój społeczności
akademickiej. Może to czynić poprzez odbywanie praktyk studenckich, członkostwo w
kołach naukowych, wspieranie działalności Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
oraz aktywny udział w innych organizacjach studenckich.

Powinność studenta
§16
Powinnością studenta jest:
1) przestrzeganie obowiązków nadanych mu na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu,

2) dbanie o dobre imię Uczelni, rozpowszechnianie jej dobrego wizerunku i osiągnięć,
3) uczciwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków, m.in. uzyskiwanie zaliczenia
przedmiotów oraz przygotowywanie prac zaliczeniowych i dyplomowych z
poszanowaniem praw autorskich,
4) wypełnianie wszelkich zobowiązań wobec Uczelni z poszanowaniem wyznaczonych
terminów.
§17
Przez cały okres kształcenia student powinien, rzetelnie, sumiennie i wytrwale
zdobywać wiedzę i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Student ma dążyć do
samodoskonalenia, korzystając z pomocy zapewnianych przez Uczelnię oraz wiedzy i
doświadczenia nauczycieli akademickich.
§18
Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających
godności innych, jak również podejmować działań mogących zaszkodzić dobremu
imieniu Uczelni.
§19
Student także po ukończeniu studiów powinien, świadcząc swoim poziomem moralnym
i intelektualnym, dbać o dobre imię Uczelni, a zdobytą wiedzę i umiejętności
wykorzystywać również dla dobra ogółu.

Zachowania nieetyczne i naganne
§20
Student we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się
uczciwością. Za nieetyczne w szczególności uznaje się:
1) niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i innych w toku studiów przedstawianie do zaliczenia prac zakupionych lub przywłaszczonych prac cudzych,
2) wszelkie nieuczciwe zachowania mające na celu wypaczenie wyniku egzaminu oraz
wszelkich innych form weryfikacji wiedzy,
3) nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej: wykorzystywanie cudzych
materiałów w pracach dyplomowych i zaliczeniowych bez podania ich autora,
4) nieprzestrzeganie standardów określonych w Kodeksie i polskim prawie,
a w szczególności czynienie tego w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej
korzyści o charakterze osobistym,

5) fałszowanie dokumentów bądź wpisów do Indeksu lub karty egzaminacyjnej,
6) podszywanie się pod innego studenta,
7) nadużywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji,
8) wykorzystywanie prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych z pracownikami
Uczelni,
9) nieokazywanie należytego szacunku w stosunku do nauczycieli akademickich i
innych pracowników Uczelni,
10) dążenie do uzyskania nienależnych świadczeń ze strony uczelni.
§21
Powinnością studenta jest poszanowanie mienia Uczelni i publicznego. Student winien
przejawiać troskę o techniczną sprawność i estetykę udostępnionych mu zasobów. Za
naganne uważa się:
1) niszczenie mienia Uczelni, a w szczególności sal dydaktycznych, domów
akademickich oraz ich wyposażenia,
2) inne przejawy wandalizmu, zarówno na Uczelni jak i poza nią.
§22
Student powinien traktować nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni z
szacunkiem, przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania
i obyczajów akademickich. Za naganne uznaje się w szczególności:
1) nagminny i nieusprawiedliwiony brak punktualności,
2) zakłócanie przebiegu zajęć dydaktycznych,
3) ubliżanie lub lekceważącą postawę.

