
Kodeks Etyki Studenta 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku 

 
My Studenci, osoby wierne naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając 
świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta i za osobistą godność, 
zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych oraz stosowania się  
do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy: 
 

§ 1 
1. Kierować się zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi fundamentem 

cywilizacji, w której funkcjonujemy. 
2. Przestrzegać zasad dobrego wychowania, jak również dobrych obyczajów. 
3. Traktować innych studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych 

pracowników Uczelni z szacunkiem, a także życzliwie i uprzejmie bez względu na 
płeć, wyznanie religijne, poglądy polityczne, kolor skóry, narodowość, orientację 
seksualną. 

4. Reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych, rasistowskich oraz 
ksenofobicznych innych studentów. 

5. Kierować się szczególną empatią w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz  
w miarę swoich możliwości służyć im pomocą. 

6. Nie uczestniczyć w przedsięwzięciach uwłaczających własnej godności i godności 
innych osób oraz nie podejmować działań, które mogą zaszkodzić dobremu 
imieniu Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. 

7. Przestrzegać obowiązującego prawa. 
 

§ 2 
1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia. 
2. Rzetelne i sumiennie podnosić swoje kwalifikacje oraz nieustannie zdobywać 

wiedzę przez cały okres studiów. 
3. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy 

i umiejętności oraz w przystosowaniu się do warunków życia akademickiego.  
4. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra wspólnego. 
 

§ 3 
Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, a w szczególności: 
1. Traktować zaliczenia i egzaminy jako indywidualny i osobisty sprawdzian 

zdobytej wiedzy. 
2. Uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe  

i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej. 
3. Wypełniać zobowiązania wobec Uczelni z poszanowaniem wyznaczonych 

terminów. 
4. Brać czynny udział w życiu akademickim, działając w kołach naukowych, 

sportowych, artystycznych i innych strukturach organizacyjnych Uczelni. 
5. Inspirować i wspierać działalność Parlamentu Studentów GWSH w Gdańsku. 
 

§ 4 
Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej 
dyskusji.  
 
 



§ 5 
1. Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny 

wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycję. 
2. Uczestniczyć w wydarzeniach na terenie Uczelni lub przez Uczelnię 

organizowanych, a także w miarę możliwości włączać się w ich organizację. 
 

§6 
Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród 
studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Gdańskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. 


