Uchwała Samorządu Studenckiego WSF nr 4/2013

Kodeks etyki studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej
Samorząd Studencki Warszawskiej Szkoły Filmowej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.) uchwala Kodeks etyki studenta.
W ten sposób pragnie zadbać o dobre imię Uczelni i kształtować postawy etyczne wśród
przedstawicieli społeczności studenckiej. Przyjmuje jako niepodważalny aksjomat, że przestrzeganie
zapisów zawartych w Kodeksie i promowanie ich jest obowiązkiem każdego studenta Warszawskiej
Szkoły Filmowej bez względu na rok i tryb studiów czy kierunek kształcenia. Poszanowanie zasad
etycznych pozwala bowiem osiągnąć najwyższe standardy akademickie i budować społeczeństwo
obywatelskie.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zasady Kodeksu etyki studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej (zwanego dalej Kodeksem) wynikają
z ogólnie przyjętych norm właściwych dla etyki kształcenia akademickiego.
§2
Każdy uczestnik studiów prowadzonych w Uczelni jest obowiązany do zapoznania się z zasadami
Kodeksu, rozpowszechniania ich w środowisku akademickim, a w razie konieczności stawania w ich
obronie.
§3
Każdy student bez względu na rok i tryb studiów czy kierunek kształcenia ma możliwość zgłaszania
Samorządowi Studenckiemu swoich propozycji zmian zapisów zawartych w Kodeksie. Następnie
zostaną one przedyskutowane i poddane głosowaniu na posiedzeniu Samorządu Studenckiego. W ten
sposób każdy student ma wpływ na zawartość zapisów ujętych w Kodeksie.

Rozdział II

STUDENT JAKO CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ
§4
Student zawsze powinien kierować się uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi,
niezależnie od ich pozycji w hierarchii akademickiej, przestrzegać zasad dobrego wychowania
i zachowywać wysoką kulturę osobistą. W ten sposób godnie współtworzy z innymi studentami oraz
pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni społeczność akademicką.

§5
Student powinien ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. W razie nieprzestrzegania zasad
zawartych w Kodeksie Samorząd Studencki może zwrócić się do Rektora o zwołanie w trybie pilnym
Komisji dyscyplinarnej ds. studentów albo pisemnie przedstawić Rektorowi problem ważny z punktu
widzenia studentów.
§6
Za nieetyczne i naganne zachowania studenta uważa się wszystkie zachowania wymienione w
Rozdziale V.
§7
Student powinien sprzeciwiać się wszelkim przejawom agresji wobec innych członków społeczności
akademickiej, patologii naukowej i społecznej oraz nieuczciwym praktykom pozyskiwania informacji
i nieprzestrzegania praw ochrony własności intelektualnej.
§8
Student nie powinien pozostawać biernym wobec nieetycznego postępowania innego studenta lub
pracownika Uczelni. W razie zetknięcia się z tego typu zachowaniami jest obowiązany do
powiadomienia o tym władz Uczelni.

Rozdział III

PRAWA STUDENTA
§9
Student ma prawo:
1. być traktowanym na równi z innymi studentami,
2. być sprawiedliwie i obiektywnie ocenionym przez pracowników naukowo-dydaktycznych
i przedstawicieli władz Uczelni,
3. kategorycznie domagać się przestrzegania przez innych członków społeczności akademickiej
praw nadanych mu na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu studiów
Warszawskiej Szkoły Filmowej,
4. pogłębiać swoja wiedzę i doskonalić umiejętności, biorąc czynny udział w zajęciach oraz
przedsięwzięciach naukowych i artystycznych organizowanych w Uczelni,
5. działać na rzecz społeczności akademickiej,
6. zostać członkiem koła naukowego lub organizacji studenckiej.
Rozdział IV

POWINNOŚCI STUDENTA

§10
Powinnością każdego studenta jest:
1. przestrzeganie obowiązków nadanych mu na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i Regulaminu studiów Warszawskiej Szkoły Filmowej,
2. poszanowanie godności Uczelni oraz upowszechnianie jej osiągnięć,
3. poszanowanie mienia Uczelni i wszelkich dóbr publicznych,
4. traktowanie egzaminów i innych stosowanych przez wykładowców form weryfikacji wiedzy,
umiejętności i kompetencji jako rzetelnych i w miarę obiektywnych sposobów oceny jego
efektów kształcenia,
5. czynne uczestnictwo w wydarzeniach ważnych dla społeczności akademickiej (takich jak
festiwale, konferencje naukowe, pokazy organizowane w Uczelni), a także w miarę
możliwości angażowanie się w ich przygotowanie i realizację.
§11
Student po ukończeniu studiów jako absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej obowiązany jest
świadczyć swoim poziomem moralnym i intelektualnym o dobrym imieniu Uczelni.

Rozdział V

NIEETYCZNE I NAGANNE ZACHOWANIA STUDENTA
§12
Za nieetyczne i naganne zachowania studenta uznaje się:
1. niesamodzielne przygotowywanie prac zaliczeniowych, przedstawianie do zaliczenia prac
zakupionych lub przywłaszczonych prac cudzych,
2. nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej, wykorzystywanie cudzych materiałów
i wypowiedzi w pracach dyplomowych i zaliczeniowych bez podania ich źródła i autora,
3. nieprzestrzeganie lub omijanie standardów określonych w Kodeksie i polskim prawie,
a w szczególności czynienie tego w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej korzyści
o charakterze osobistym,
4. podrabianie ocen i fałszowanie innych dokumentów,
5. podszywanie się pod innego studenta,
6. wykorzystywanie w celu osiągnięcia jakiegoś zysku związków rodzinnych, osobistych oraz
protekcji,
7.

palenie papierosów na terenie Uczelni,

8. spożywanie alkoholu, co nie dotyczy uroczystości na terenie Uczelni podczas których jest on
serwowany, lecz w ilościach niepowodujących nadużycia,
9. niszczenie mienia Uczelni (w tym sal wykładowych, wyposażenia, sprzętu filmowego).

§13
Wobec pracowników Uczelni za naganne uznaje się następujące zachowania studenta:
1. zakłócanie przebiegu zajęć dydaktycznych i praktycznych,
2. lekceważącą postawę wobec wykładowców i innych pracowników Uczelni,
3. nadmierną
poufność
w
i administracyjnych Uczelni,

stosunku

do

pracowników

naukowo-dydaktycznych

4. ubliżanie wykładowcom, obrażanie ich i wszelkie przejawy agresji wobec nich.

Rozdział VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTA
§14
Za naruszanie powyższych norm etycznych, a w szczególności zachowania niezgodne z prawem
student Warszawskiej Szkoły Filmowej ponosi odpowiedzialność przed Komisją dyscyplinarną ds.
studentów. Nieprzestrzeganie Kodeksu może skutkować karami dyscyplinarnymi, łącznie z karą
wydalenia z Uczelni.
§15
Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji dyscyplinarnej ds. studentów do Odwoławczej
komisji dyscyplinarnej ds. studentów. Decyzja Odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów jest
ostateczna.

