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do Uchwały nr 16 - 2012/2013
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 24 września 2012 r.

KODEKS ETYKI DOKTORANTA
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1.
Kodeks Etyki Doktoranta Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zwany
dalej Kodeksem, stanowi zbiór wartości etycznych i wynikających z nich zasad postępowania,
którymi kierować powinien się doktorant jako uczestnik studiów doktoranckich, członek
społeczności akademickiej, badacz naukowy oraz dydaktyk celem właściwego wykonywania
pełnionej przez niego funkcji.
§2.
Zawsze kiedy jest mowa o:
− Doktorancie wówczas przez doktoranta rozumie się każdą osobę będącą uczestnikiem
studiów doktoranckich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
− Uczelni wtedy przez uczelnię należy rozumieć Szkołę Główną Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
§3.
1. Obowiązkiem doktoranta jest zapoznanie się z Kodeksem oraz przestrzeganie jego
postanowień.
2. Nieprzestrzeganie zasad etyki przez Doktoranta stanowi podstawę jego odpowiedzialności
dyscyplinarnej określonej odrębnymi przepisami.
§4.
Doktorant jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego prawa oraz przepisów
wewnętrznych obowiązujących na Uczelni, w tym zarządzeń i uchwał.
§5.
Doktorant powinien z należytym szacunkiem odnosić się do pracowników naukowych oraz
przestrzegać obowiązujących zasad etyki ogólnoludzkiej.
§6.
Doktorant nie wykorzystuje powiązań rodzinnych oraz bliskich relacji z pracownikami
naukowymi w celu osiągnięcia korzyści zawodowych.
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§7.
Doktorant reaguje i przeciwstawia się wszelkim zachowaniom nieetycznym innych członków
społeczności akademickiej.
Rozdział II
Doktorant jako uczestnik studiów doktoranckich
§8.
Doktorant jest zobowiązany do ustawicznego rozwoju naukowego poprzez pogłębianie
wiedzy, zdobywanie i doskonalenie umiejętności właściwych dla wybranej dyscypliny
naukowej.
§9.
Obowiązkiem doktoranta jest sumienne przygotowanie się do wszelkich form weryfikacji
wiedzy zgodnych z programem studiów doktoranckich.
§10.
Niedozwolone są wszelkie nieuczciwe działania, mogące mieć wpływ na nieobiektywną
i błędną ocenę wiedzy doktoranta.
§11.
Ponadto zabrania się przedstawiania przez doktoranta fałszywych sprawozdań z postępów
w nauce i osiągnięć naukowych, w tym publikacji, w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści.
Rozdział III
Doktorant jako członek społeczności akademickiej
§12.
Doktorant szanuje pozostałych członków społeczności akademickiej oraz zachowuje wysoką
kulturę osobistą w relacjach z innymi członkami społeczności akademickiej.
§13.
Doktorant wolny jest od uprzedzeń na tle rasowym, narodowościowym, politycznym,
religijnym czy orientacji seksualnej.
Rozdział IV
Doktorant jako badacz naukowy
§14.
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Badania naukowe prowadzone winny być przez Doktoranta w sposób umożliwiający
zachowanie zasad dobrych praktyk badań naukowych, w tym w szczególności zasad
rzetelności, sumienności i uczciwości.
§15.
Doktorant korzystając z cudzego dorobku naukowego respektuje prawa autorskie oraz inne
prawa własności intelektualnej.
§16.
Doktorant prowadzi badania w taki sposób, aby nie zagrażały one społeczeństwu i środowisku
oraz zgodnie z wytycznymi właściwej Komisji Etycznej.
Rozdział V
Doktorant jako dydaktyk
§17.
Doktorant w kontaktach ze studentami powinien zachować szacunek, powagę
oraz życzliwość. Wymagany jest obiektywizm oraz wysoki poziom kultury osobistej.
§18.
Doktorant zobowiązany jest do rzetelnego oraz sumiennego przygotowania
i przeprowadzenia powierzonych mu zajęć dydaktycznych, dbając o jakość, w tym aktualność
i rzetelność przekazywanej przez niego wiedzy.
§19.
Doktorant nie podaje fałszywej ilości przepracowanych godzin dydaktycznych w celu
osiągnięcia świadczeń materialnych.
§20.
Doktorant sprawiedliwie i równo ocenia wiedzę studentów stosując jednolity i jawny system
oceniania.
Rozdział VI
Stosunek do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
§21
Doktorant

szanuje

tradycje

Uczelni

oraz

godnie

ją

reprezentuje.

§22
Doktorant wspiera działalność organów samorządu doktorantów jako swoich przedstawicieli.
Zwraca się do nich w sprawach spornych wymagających współpracy z władzami
wydziałowymi i uczelnianymi.
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§23
Doktorant szanuje mienie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nie
wykorzystuje go do celów osobistych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością naukową
i działalnością organów samorządu doktorantów.

Rozdział VII
Przepisy końcowe
§24
1. W sprawach nieobjętych treścią Kodeksu obowiązują przepisy zawarte w ustawie
z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z
późn. zm.), przepisy obowiązujące w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie oraz powszechnie przyjęte normy etyczne i społeczne.
2. Szczegóły etycznego postępowania doktoranta w zakresie dobrych praktyk badań
naukowych zawiera dokument Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt: „Dobra
praktyka badań naukowych. Rekomendacje.”
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