Kodeks Etyki Doktorantów
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dbając o dobre imię Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz w
trosce o dobro nauki, biorąc za wzór uniwersalne wartości moralne, korzystając
z najlepszych wzorców etyki i ustalonych kanonów etyki, ustanawia się
niniejszym Kodeks Etyki Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu.
Rozdział 1
Przepisy ogólne.
§1
Zasady Kodeksu Etyki Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu (dalej: Kodeksu) wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w
szczególności norm moralnych właściwych dla doktorantów i etyki kształcenia
akademickiego.
§2
Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka,
doktorant kieruje się w swoim postępowaniu przyzwoitością i uczciwością , a w
kontaktach z innymi przestrzega zasad dobrego wychowania i dobrych
obyczajów.
§3
Doktorant nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach
uwłaczających jego godności lub godności innych.
§4
Doktorant nie powinien podejmować zajęć mogących zaszkodzić dobremu
imieniu jego i Uczelni.
§5

Doktorant zobowiązany jest do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu Etyki
Doktoranta.
§6
Doktorant w razie konieczności powinien stawać w obronie zasad wyrażonych
w niniejszym Kodeksie.
§7
Doktorant jest zobowiązany do przestrzegania norm Kodeksu. Niedopuszczalne
jest naruszenie lub omijanie standardów w nim określonych w celu uzyskania
korzyści majątkowej lub innej korzyści o charakterze osobistym.
Rozdział 2
Nauka i studia.
§8
Doktorant jest zobowiązany do sumiennej i rzetelnej pracy nad nieustannym
podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz do zdobywania wiedzy.
§9
Doktorant powinien godnie reprezentować Uczelnię oraz wzorowo wypełniać
swoje obowiązki podczas prowadzenia zajęć ze studentami.
§10
Doktorant powinien dokładać wszelkich starań w celu wzbogacenia posiadanej
wiedzy poprzez udział w konferencjach, seminariach oraz wykładach
§11
Doktorant zobowiązany jest zapoznać się z ustawą o szkolnictwie wyższym,
statutem Akademii oraz z regulaminami dotyczącymi doktorantów jak również
przestrzegać normy w nich zawarte.
§12
Doktorant nie przerabia, nie podrabia, nie dokonuje plagiatów, nie fałszuje
dokumentów i innych prac w celu osiągnięcia korzyści osobistych.

Rozdział 3
Stosunek do pracowników naukowych.
§13
Doktorant traktuje pracowników naukowych z należytym im szacunkiem,
przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów
akademickich.
§14
Doktorant powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy
zachowań nieetycznych pracowników naukowych Uczelni oraz w razie
konieczności informować władze o przekroczeniu obowiązujących norm.
Rozdział 4
Stosunek do doktorantów.
§15
Doktorant traktuje innych doktorantów z szacunkiem.
§16
Doktorant powinien w razie potrzeby podejmować współpracę z innymi
doktorantami zarówno w wymiarze naukowym, sportowym jak i
organizacyjnym.
§17
Doktorant powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy
zachowań nieetycznych innych doktorantów.
§18
Doktorant powstrzymuje się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku
do innych doktorantów, w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie
komuś szkody.

Rozdział 5
Stosunek do studentów.
§19
Doktorant w kontaktach ze studentami jest życzliwy i uprzejmy.
§20
Doktorant w rzetelny sposób stara się przekazać wiedzę studentom oraz
pomaga studentom w dopasowaniu się do warunków życia akademickiego.
§21
Doktorant powinien interweniować w przypadku łamania przez studentów
praw i norm zawartych w statucie, regulaminach oraz obowiązujących
przepisach.
§22
Doktorant nie dyskryminuje studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie,
narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną ani z żadnego innego
powodu.
§23
Doktorant powstrzymuje się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku
do studentów, w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie komuś
szkody lub uzyskania korzyści materialnej kosztem studenta.
Rozdział 6
Stosunek do Akademii
§24
Doktorant dba o dobre imię Akademii i godnie reprezentuje ją, także poza
murami.
§25

Doktorant stara się aktywnie uczestniczyć w ważnych dla społeczności
akademickiej wydarzeniach włączając się także w ich organizację.
§26
Doktorant współdziała z osobami związanymi z Akademią w celu ulepszenia jej
funkcjonowania. Współpracuje z Radą Samorządu Doktorantów jako głównym
reprezentantem jego interesów. Zwraca się do Rady we wszystkich kwestiach
spornych wymagających współdziałania z władzami uczelni.
§27
Doktorant także po ukończeniu Akademii zobowiązany jest dbać o dobre imię
uczelni.

