
KODEKS ETYKI STUDENTA 
SZKOŁY GŁÓWNEJ 

HANDLOWEJ W WARSZAWIE 
Z inicjatywy Samorządu Studentów SGH i w nawiązaniu do Misji 
i Wizji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  powstał Kodeks Etyki 
Studenta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to zbiór 
zasad i wzorców zachowań, określony przez Studentów dla 
Studentów, który powinien być bliski każdemu z nas.

Jako Studenci, świadomi naszej odpowiedzialności chcemy szerzyć 
wśród członków społeczności studenckiej wzorce etyczne oraz 
dobre praktyki, które powinny być stosowane zarówno na Uczelni, 
jak i poza jej murami. Kodeks ten ma  być drogowskazem w dążeniu 
do utworzenia otwartej, uczciwej i wrażliwej społecznie wspólnoty 
sprzyjającej nauce oraz rozwojowi osobistemu. 



 I. Postanowienia ogólne:

1.  Student zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego prawa, a w szcze          
gólności ustawy Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce, Statutu SGH, 
Regulaminu studiów w SGH oraz innych aktów prawnych obowiązujących 
w    Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
2.  Mając na uwadze szacunek do drugiego człowieka, student Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie kieruje się w swoim zachowaniu uczciwością oraz 
ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi. 
3.  Student jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami niniejszego Kodeksu 
oraz treścią złożonego ślubowania,  jak również do rozpowszechniania ich 
w środowisku akademickim poprzez swoją postawę.

 II. Stosunek do Uczelni:

1.  Student troszczy  się o dobre imię Uczelni, promuje wartości przez nią 
przekazywane oraz godnie ją reprezentuje w środowisku akademickim oraz 
zawodowym, zarówno w okresie trwania studiów, jak i po ich ukończeniu. 
2. Student czynnie uczestniczy w życiu akademickim Uczelni, zwłaszcza 
poprzez wspieranie działalności innych studentów w kołach naukowych, 
organizacjach studenckich oraz samorządu studenckiego jako reprezentanta 
zbiorowych interesów wszystkich studentów. 
3.  Student jest świadomy swojego członkostwa w społeczności akademickiej 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i tym samym dba o jej mienie, sprzęt 
elektroniczny, wyposażenie sal i dostępną infrastrukturę. 
4. Student zobowiązany jest do poświadczania prawdy, szczególnie 
we wszystkich oficjalnych dokumentach, w tym w składanych przez siebie 
podaniach i  dostarczanych zwolnieniach, a także do przestrzegania terminów 
wyznaczonych przez Uczelnię. 



III. Stosunek do członków społeczności akademickiej: 

1.  Student powinien odnosić się do innych studentów i pracowników Uczelni z należytym sza-

cunkiem, przestrzegając zasad hierarchii akademickiej i ogólnie przyjętych obyczajów.

2. Student powinien dostrzegać potrzeby innych oraz udzielać niezbędnej pomocy, współ-

tworząc przyjazną społeczność akademicką.    

3. Student nie dyskryminuje innych ze względu na ich kolor skóry, narodowość, wyznanie, 

poglądy polityczne, orientację seksualną i z żadnego innego powodu. 

4. Student ma prawo do wolności słowa z zachowaniem wzajemnego szacunku oraz zasad 

merytorycznego dyskursu społecznego. 

IV. Stosunek do pozyskiwania wiedzy:

1.  Student dąży do samodoskonalenia i rzetelnej pracy w czasie całego toku studiów.

2. Student wspiera innych członków społeczności akademickiej w ich dążeniu do poszerzania 

wiedzy.

3. Student zobowiązuje się do rzetelnego i uczciwego uczestnictwa w formach sprawdzania 

wiedzy przyjętych na Uczelni. 

4. Student wystrzega się i uznaje za nieetyczne uczestniczenie i wspieranie wszelkich form 

oszustwa, w tym: 

      a)  niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i dyplomowych, w szczególności korzysta-

nie z pomocy osób trzecich lub narzędzi elektronicznych,

      b)  niesamodzielne uczestnictwo we wszelkich formach sprawdzania wiedzy, w szczegól-

ności korzystając z  pomocy osób trzecich i narzędzi elektronicznych,

      c)  nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej,

      d) fałszowanie dokumentów i podpisów,

      e) dążenie do nienależnych świadczeń ze strony Uczelni,

      f) naruszanie norm etycznych w celu uzyskania korzyści majątkowej, 

      g) nadużywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji.

Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny 
uchybiające godności studenta, a w szczególności zachowania 
niezgodne z prawem, student ponosi odpowiedzialność przed Komisją 
Dyscyplinarną ds. Studentów. 


