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Kodeks Etyki Studentów
Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Dążąc do propagowania standardów etycznego postępowania wśród studentów, doceniając
wpływ nauki, edukacji i sportu na jakość ludzkiego życia oraz dbając o dobre imię Uczelni,
ustanawia się niniejszy Kodeks Etyki Studentów Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 1
Zasady Kodeksu Etyki Studentów WSWFiT wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych.
Art.. 2
Studenci kierują się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, przestrzegają zasad
dobrego wychowania i dobrych obyczajów.
Art. 3
Studenci zobowiązani są do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu, jak również do
rozpowszechniania ich w środowisku akademickim.
Art. 4
Studenci zobowiązani są do przestrzegania norm niniejszego Kodeksu. Niedopuszczalne jest
naruszanie lub omijanie standardów w nim określonych.
Rozdział II
Nauka i studia
Art. 5
Studenci zobowiązani są do stałego zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji
poprzez rzetelną i sumienną pracę.
Art. 6
Studenci powinni zdobywać i rozwijać umiejętności praktyczne, związane ze swoim
przyszłym zawodem, w szczególności sumiennie wypełniać obowiązki związane z udziałem
w praktykach na wszystkich poziomach szkół.

Art. 7
Studenci zobowiązani są zapoznać się z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym, Statutem
WSWFiT, Regulaminem Studiów, jak również przestrzegać norm w nich zawartych.

Art. 8
Studenci powinni rzetelnie podchodzić do wszelkich form weryfikacji wiedzy, w tym do
egzaminów, oraz korzystać przy nich wyłącznie ze swojej wiedzy i umiejętności. Za
niedopuszczalne uznaje się wszelkie nieuczciwe zachowania wypaczające wyniki
sprawdzianów.

Art. 9
Studenci nie przerabiają, nie podrabiają, ani w inny sposób nie fałszują dokumentów w celu
osiągnięcia korzyści osobistych, w szczególności w celu zdania egzaminu, naruszenia
porządku sesji lub uzyskania nienależnych świadczeń ze strony Uczelni.
Rozdział III
Stosunek do pracowników naukowych i studentów
Art. 10
Studenci odnoszą się do pracowników Uczelni z szacunkiem, przestrzegając zasad dobrego
wychowania i obyczajów akademickich.
Art. 11
Studenci traktują siebie nawzajem z szacunkiem i życzliwością.
Art.12
Studenci starają się wspierać siebie nawzajem w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do
warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących
na Uczelni.
Art. 13
Studenci nie dyskryminują innych studentów ze względu na kolor skóry, narodowość,
wyznanie, przekonania polityczne, orientację seksualną i z żadnego innego powodu.
Rozdział IV
Stosunek do uczelni
Art. 14
Studenci godnie reprezentują Uczelnię oraz dbają o jej dobre imię zarówno w czasie trwania
studiów, jak i po ich zakończeniu.
Art. 15
Studenci starają się brać aktywny udział w ważnych dla Uczelni wydarzeniach, inicjatywach
wpierających jej rozwój oraz uczestniczyć w działaniach samorządu studenckiego i
organizacji studenckich.

