KODEKS ETYKI STUDENTA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
im. Jarosława Dąbrowskiego
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Wojskowa Akademia Techniczna to szansa, świadectwo tradycji oraz znak jakości
kształcenia, które nie polega wyłącznie na edukowaniu studenta lecz także prowadzi go do
samodoskonalenia, wyznaczonych celów oraz egzystencjalnego rozwoju. Chęć zdobycia
odpowiednich umiejętności wiążę się nie tylko z podnoszeniem własnych kwalifikacji ale
także z troską o Ojczyznę, Alma Mater i środowisko akademickie. Renoma Studenta WAT
to efekt pracy Naszych poprzedników, ich sukcesów i osiągnięć. Ten etap życia, ostatecznie
formujący osobowość wzbogacamy o wartości i ideały, na których Uczelnia wzoruje się od
chwili powstania. Będąc wiernymi tym powinnościom społecznym, mając świadomość
odpowiedzialności za dobre imię studenta, brać studencka Wojskowej Akademii
Technicznej przyjmuje Kodeks Etyki jako zbiór norm moralnych, których winna
przestrzegać w celu budowy sumiennego i wrażliwego społeczeństwa obywatelskiego, zawsze
podążając w zgodzie z własnym sumieniem i honorem.

Zasady Kodeksu Etyki Studenta (zwanym dalej Kodeks) wynikają z ogólnie
przyjętych norm społecznych, a zwłaszcza z norm moralnych właściwych dla etyki
kształcenia akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej ( zwanej dalej Akademia).
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§1

Student zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad Kodeksu,
rozpowszechniania ich w środowisku akademickim oraz w razie konieczności do ich obrony.

§2

Za naganne uważa się omijanie przez studenta standardów określonych w kodeksie, a
w szczególności w celu uzyskania korzyści osobistej lub obrazy wizerunku Akademii.

§3

Student jest dumny z sukcesów i dorobku Akademii, z postaw i zachowań ludzi, którzy ją
tworzą, a także kieruje się zasadą „Omnia Pro Patria”.

§4

Powinnością studenta jest poszanowanie godności Akademii

swoim poziomem

intelektualnym i moralnym a także propagowanie wartości i ideałów w niej panujących.

§5

Student nie powinien brać udziału w przedsięwzięciach uwłaczających jego godności
lub godności innych oraz podejmować zadań mogących zaszkodzić dobremu imieniu
Akademii.

§6

Student powinien domagać się swoich regulaminowych praw, jednocześnie stosując
się do aktów prawnych obowiązujących w Akademii jak i do Prawa Polskiego.

§7

Obowiązkiem studenta jest przestrzeganie i znajomość Regulaminu Studiów
Wyższych Wojskowej Akademii Technicznej, a w szczególności studenckich praw i
obowiązków w nim zawartych.

§8

Uczciwość stanowi dla studenta wielką wartość. Dlatego też podczas egzaminów i
testów nie podejmuje on próby oszustwa, polegającego na zastosowaniu niedozwolonej
pomocy oraz nie przedstawia cudzej pracy pod własnym nazwiskiem.

§9

Student powinien korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad kultury
osobistej i przyjętych obyczajów. Za niedopuszczalne uznaje się okazanie braku szacunku
nauczycielom i pracownikom Wojskowej Akademii Technicznej, zwłaszcza poprzez brak
punktualności na zajęcia dydaktyczne, ubliżanie, lekceważącą postawę, utrudnianie
prowadzenia zajęć czy używanie sprzętu teleinformatycznego w czasie ich trwania.

§10

Mienie Akademii stanowi dla studenta szczególną wartość stanowiącą przestrzeń jego
życia i pracy. Dlatego też przykłada on szczególną uwagę do zachowania jego odpowiedniego
stanu technicznego oraz nie dopuszcza do jakichkolwiek przejawów wandalizmu.

§11

Bezwzględnym prawem studenta jest sumienna ocena jego wiedzy oraz traktowanie
go na równi z innymi przez pracowników Akademii. Nie ma on jednak prawa do
bezpodstawnego oskarżania ich o niesprawiedliwość. W przypadku niezgodnych z prawem
zachowań pracowników powinien zareagować poprzez
Akademii lub innych organów.
§12

poinformowanie o tym władz

Student Wojskowej Akademii Technicznej kieruje się ambicją w drodze do
wyznaczonego celu, stara się być wzorem do naśladowania dla innych. Szanuje on ludzi
wokół siebie ceniąc w szczególności dobro i prawdę służącą społeczeństwu. Ponadto jest
odpowiedzialny i ponosi konsekwencje swoich czynów.

§13

Obowiązkiem studenta jest wspieranie braci akademickiej w nauce, życiu osobistym,
podnoszeniu warunków życia studenckiego opierając się na szacunku, lojalności, obronie
pokrzywdzonych, solidarności, współpracy. Powinnością jest sprzeciwianie się agresji,
patologiom społecznym jak i naukowym oraz przeciwdziałanie im.

§14

Niedopuszczalne ze strony studenta jest dyskryminowanie oraz obraza innych ze
względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, stan zdrowia, przekonania polityczne, religię,
orientację seksualną, ubiór lub z jakiegokolwiek innego powodu.

