Kodeks Etyki Studenta WSIZ
Studenci WSIZ znają ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" oraz akty prawne WSIZ.
Równocześnie są świadomi ślubowania złożonego przed rozpoczęciem studiów w WSIZ, w szczególności,
że powinni :
1. Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności;
2. Dbać o godność Studenta i dobre imię WSIZ;
3. Kontynuować tradycje samorządności akademickiej:
4. Respektować przepisy obowiązujące w WSIZ.
Studenci WSIZ zdają sobie sprawę z tego, że za czyny niezgodne z prawem ponoszą odpowiedzialność
określoną w odpowiednich aktach prawnych. Równocześnie za postępowanie niezgodne z etyką
Studenta WSIZ może zostać zawieszony w prawach studenta. Postępowanie nieetyczne nie jest
akceptowane w środowisku WSIZ, chociaż nie jest karane sądownie.
W związku z powyższym przyjmuje się poniższe zasady etycznego postępowania student w
środowisku WSIZ :
1. Dąży do uzyskania wiedzy i umiejętności, w ramach oferty planu studiów i
programów edukacyjnych. W tym celu bierze aktywny udział w zajęciach
dydaktycznych. Korzysta również z edukacji poprzez e-learning.
2. Wykorzystuje możliwości wyboru przedmiotów, modułu, specjalizacji oraz
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tematów
prac
projektowych
i
dyplomowych.
Jest
partnerem
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naukowo-dydaktycznego w realizacji zadań edukacyjnych.
Korzysta z możliwości zaliczania/zdawania przedmiotów/modułów poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Respektuje terminy zaliczeń i egzaminów oraz składania
prac projektowych i dyplomowych.
Zwraca się bezpośrednio do Dziekana, w przypadkach uzasadniających wyznaczenie
indywidualnych terminów zaliczeń lub egzaminów-w tym komisyjnych.
Przekazuje swoje uwagi o postawach etycznych oraz realizacji edukacji – poprzez Starostów
oraz Samorząd Studencki. W szczególnych przypadkach może także przekazywać informacje
Opiekunom lub bezpośrednio do Dziekana lub Rektora.
Skargi na funkcjonowanie WSIZ kieruje do instytucji zewnętrznych - po
wyczerpaniu procedur Samorządu Studenckiego oraz Opiekuna, Dziekana lub Rektora.
Zapoznaje się z organizacją procesu edukacyjnego i zgłasza propozycje jego
usprawnienia. W szczególności przekazuje uwagi o dobrych praktykach edukacyjnych
stosowanych w innych uczelniach.
Zachowuje się nienagannie w WSIZ - na zajęciach dydaktycznych i odnosi się z szacunkiem do
pracowników WSIZ. W szczególności respektuje ich czas pracy i konieczność wykonywania
innych zadań.
Stara się wykonywać polecone zadania osobiście z należytą starannością –
korzystając z biblioteki i konsultacji pracowników WSIZ. W szczególności

wystrzega się naruszania cudzej własności intelektualnej, w tym promotorów,
absolwentów oraz wykładowców WSIZ.
10. Deklaruje chęć pracy samodzielnej lub współpracy z promotorem, w realizacji
projektu zespołowego lub pracy dyplomowej. Świadomie uczestniczy w opracowaniu Karty

Tematu Pracy Dyplomowej oraz Deklaracji dotyczącej
komercjalizacji uzyskanych rezultatów.
11. Zapoznaje się z Programami Kształcenia oraz Repetytoriami z
przedmiotów/modułów, które są zamieszczane w witrynie edukacyjnej WSIZ. W szczególności
podejmuje konstruktywną dyskusję na ten temat.
12. Korzysta z możliwości weryfikacji prac zaliczeniowych lub egzaminacyjnych,
respektując systemy oceniania przedstawione na pierwszych zajęciach na podstawie których
są wystawiane oceny względne.
13. Referuje swoje prace projektowe oraz dyplomowe w terminach zgodnych z
harmonogramem. Bierze aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych. W szczególności
zapoznaje się z opiniami i recenzjami prac projektowych i dyplomowych.
14. Respektuje ustalone warunki studiowania - organizacyjne i finansowe. Swoje uwagi i wnioski
w tym zakresie przekazuje poprzez przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Senatu.
15. Dba o mienie oraz ład i porządek w budynku WSIZ. W szczególności reaguje na zauważone
korzystanie ze sprzętu i oprogramowania ,niezgodne z jego przeznaczeniem,
16. W przypadku korzystania z urlopu - w tym chorobowego - uwzględnia regulacje zapisane w
Regulaminie Studiów WSIZ.
17. Traktuje z godnością Legitymację Studencką wydaną przez WSIZ i korzysta z niej zgodnie z
prawem. Niezwłocznie po utracie statusu studenta – zwraca Legitymację Studencką do WSIZ.
18. Godnie reprezentuje WSIZ na praktykach zawodowych oraz dyplomowych, które są
prowadzone poza uczelnią. Wykonuje polecenia Opiekuna praktyk oraz Pełnomocnika
Rektora ds. Praktyk Studenckich.
19. Respektuje netykietę, w szczególności nie wypisuje nieprawdziwych anonimowych informacji
o innych osobach lub instytucjach, traktując je jako donosy.
20. Niezwłocznie po obronie pracy dyplomowej, dokonuje rozliczenia :
dokumentacyjnego, majątkowego oraz finansowego, z WSIZ. Bierze także udział w
uroczystości wręczania Dyplomów Inżyniera Informatyka oraz Suplementu do Dyplomu.
21. Jako absolwent utrzymuje kontakt z WSIZ. Przekazuje swoje uwagi i wnioski do WSIZ,
których celem jest ulepszenie procesu edukacyjnego.
22. W przypadku przerwania studiów - ustala warunki formalne i organizacyjne skreślenia z listy
studentów. W szczególności rozlicza się : dokumentacyjnie, materialnie oraz finansowo Z
WSIZ.
23. W sprawach nie ujętych w niniejszym Kodeksie zwraca się w pierwszej kolejności do
Samorządu Studenckiego a następnie do władz WSIZ.
24. Kodeks Etyki Studenta WSIZ może być nowelizowany przez Samorząd Studencki.
Interpretacja Kodeksu Etyki Studenta WSIZ należy do Przewodniczącego Samorządu
Studenckiego WSIZ.
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