Kodeks Etyki Studenta
Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
z siedzibą w Bielsku-Białej

Preambuła
Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, stojąc
w obliczu wyzwań jakie niesie z sobą rozwój społeczny i osobisty oraz świadomi wartości
nauki i przesłania, jakim kieruje się Uczelnia, postanawiają kierować się niniejszymi
zasadami, opartymi na etycznych, przepojonych humanizmem, fundamentach cywilizacji.
I. Przepisy ogólne
§1
Kodeks Etyki Studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, zwany dalej
Kodeksem, wynika z ogólnych norm współżycia społecznego i tradycji etyki akademickiej
i jest praktyczną realizacją misji Uczelni.
§2
Student postępuje uczciwie, przestrzega zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów
mając na uwadze dobro Uczelni, innych osób i swoje własne.
§3
Student, w imię godności własnej, innych osób i dobrego imienia Uczelni powstrzymuje się
od działań mogących przynieść mu ujmę i szkodę społeczności akademickiej.
§4
Student składając ślubowanie zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu.
§5
Student WSEH dba o dobre imię Uczelni i dokłada staranności w realizacji jej misji.
II. Nauka i studia
Świadomi wagi decyzji studiowania i zobowiązań na nas ciążących deklarujemy:

§6
1. Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi.
2. Przestrzegać ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów
i innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.
§7
1. Dążyć do zgłębiania wiedzy, nabywania nowych umiejętności i rozwijać własną
osobowość.
2. Być pomocnym i uczynnym.
3. Pożytkować nabytą wiedzę i umiejętności dla dobra ogółu.
4. Szanować prawa i zwyczaje akademickie.
5. Dbać o godność i honor studenta.
6. Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z obowiązków.
III. Prawa studenta
§8
Student ma prawo do:
1. Poszanowania jego godności.
2. Zachowania i wyrażania poglądów z zachowaniem zasad akademickiej dyskusji i praw
innych.
3. Korzystania z wolności słowa opartej na rzetelnej i merytorycznej dyskusji.
4. Sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i umiejętności.
5. Zrzeszania się i działalności w organizacjach studenckich i kołach naukowych.
6. Wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Uczelni, wypływających z troski
o dbałość o dobre imię i pomyślność Uczelni.
III. Obowiązki studenta
§9
Student jest zobowiązany do:
1. Odpowiedzialnego i pełnego zaangażowania spełniana rygorów wynikających
z organizacji i programu studiów.
2. Przestrzegania w stosunkach z pracownikami Uczelni i innymi studentami norm i zasad
grzecznościowych opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji.
3. wykazywania empatii i koncyliacyjnej postawy w relacjach z członkami akademickiej
wspólnoty i interesariuszami zewnętrznymi
3. Zachowania bezwzględnej uczciwości i wysokich standardów moralnych podczas
przygotowywania zadań, prac pisemnych, zaliczeń i egzaminów.
4. Godnego reprezentowani Uczelni i wartości jej przyświecających.

IV. Postanowienia końcowe
§10
Przestrzeganie postanowień Kodeksu, jego upowszechnianie w środowisku studenckim oraz
etyczne samodoskonalenie jest powinnością i zaszczytem każdego studenta.

§11
Kodeks Etyki, podany zostanie do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Uczelni oraz
umieszczenie na stronie internetowej Uczelni.

