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My, studenci Państwowej Wyż ą

wpływ jaki wywiera nauka na jakość ż ż ż

przed szansą, która przez wieki była niedostę

w przeszłości nie otrzymało nie ze wzglę
społeczne. 

Szansą na przezwyciężenie problemów jakie napotyka każ

możliwość zdobywania wiedzy. Jesteś ż ę

świadomości jej niezwykłego znaczenia, a takż
wynika. 

Będąc wiernymi sługami naszym powinnoś ż

mając świadomość jak ważne jest dobre imię
i stosowanie się do najwyższych standardów akad

Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególnoś

o szkolnictwie wyższym, Regulaminu studiów oraz innych aktów pr
w naszej Uczelni. 

  Postępować wg treści  ślubowania

  - wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowoś

   -odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społecznoś

   -stosować prawo i obyczaje akademickie

   -całym swoim postępowaniem dbać ść

 

1. Wciąż dążyć do samodoskonalenia oraz wspierać ąż

poszerzania wiedzy i umieję ś
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ństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, mając na uwadze 
wpływ jaki wywiera nauka na jakość życie wszystkich ludzi, żywimy przekonanie, ż

ą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu  młodych ludzi 
otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje,

ą ężenie problemów jakie napotyka każdy człowiek na swojej drodze jest 
ż ść zdobywania wiedzy. Jesteśmy przekonani, iż ten kodeks będzie dowodem naszej 

łego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialnoś

ę ąc wiernymi sługami naszym powinnościom akademickim jak również
ą ś ść żne jest dobre imię studenta oraz przestrzeganie zasad etycznych 

ę ższych standardów akademickich  deklarujemy, iż ę

§1 

ć ą ącego prawa, a w szczególności znowelizowanej ustawy Prawo 
ższym, Regulaminu studiów oraz innych aktów prawnych obowią ą

§2 

ślubowania: 

ąż ć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, 

ć ę z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społecznoś

ć prawo i obyczaje akademickie, 

ępowaniem dbać o godność i honor studenta. 

§3 

ąż ąż ć do samodoskonalenia oraz wspierać pozostałych  studentów w ich dąż

poszerzania wiedzy i umiejętności. 
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ń ż ąc na uwadze doniosły 
ść ż żywimy przekonanie, że stoimy 

ą ępna i elitarna, której wielu  młodych ludzi 
ędu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki 

ą ęż żdy człowiek na swojej drodze jest 
ż ść ś ż ędzie dowodem naszej 

odpowiedzialności, która z niej 

ę ą ściom akademickim jak również i społecznym, 
ą ś ść ż ę studenta oraz przestrzeganie zasad etycznych 

emickich  deklarujemy, iż będziemy: 

ć ą ą ści znowelizowanej ustawy Prawo 
awnych obowiązujących 

ć ę z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, 

ąż ąż ć ć pozostałych  studentów w ich dążeniu do 



   

2. Wiedzę jaką zdobywamy wykorzystywać dla dobra kraju i ojczyzny. 

 

  §4 

Rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków a w szczególności: 

1) Uzyskiwać zaliczenia z przedmiotów oraz dokładnie i z pełną systematycznością 

przygotowywać prace zaliczeniowe oraz dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich. 

2)  Wypełniać zobowiązania wobec Uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów. 

  

 § 5 

Korzystać z całkowitej  wolności słowa zgodnie  z  poszanowaniem zasad rzetelności  

i merytorycznej. 

 § 6 

1. Szanować mienie społeczne i negować wszelkie przejawy zachowań odbiegających  

od powszechnie akceptowanych w Uczelni i życiu społecznym. 

2.  Reagować na wszelkie zachowania nieetyczne studentów. 

 

 § 7 

Współdziałać z organizacjami związanymi z Uczelnią w celu doskonalenia jej 

funkcjonowania poprzez aktywny udział w organizacjach studenckich. 

     

 § 8 

Podejmować działania społeczno-kulturalne  w ramach Samorządu Studenckiego  w celu  

zintegrowania całej społeczności studenckiej. 

 

 § 9 

Propagować i upowszechniać dobre praktyki wynikające z niniejszego  Kodeksu etyki 

studenta we współpracy z innymi środowiskami akademickimi. 


