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STANDARDY ETYCZNE STUDENTÓW WYDZIAŁU

MECHANICZNEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Wiedza i rozum są dzisiaj tak zagrożone,

Jak to się niegdyś rzadko zdarzało,
A wraz z nimi zagrożone jest także to,
Co ludzkie po prostu: być może samo człowieczeństwo
(„LM Bocheński, 1992)

Charakter i cel standardów
Niniejsze standardy etyczne, przedstawiające uporządkowany zbiór wartości, wyrażają
podstawowe wymagania pozaustawowe dotyczące postępowania studentów Wydziału
Mechanicznego Politechniki Łódzkiej (WMPŁ). Wyrastają one zuniwersalnych reguł
moralności powszechnej, a także z wielowiekowych tradycji dobrych obyczajów
akademickich. Dla studenta WMPŁ są to bardzo ważne wartości warunkujące jego dobry
wizerunek i sprawne funkcjonowanie w społeczności akademickiej. Środowisko, w którym
student funkcjonuje - a więc szkoła wyższa, ma szczególną misję zgłębiania i szerzenia
prawdy oraz ideałów moralnych, a z uwagi na przedmiot swojej działalności, także
upowszechniania zasad etyki. Musi więc dawać przykład poszanowania nie tylko
powszechnych norm prawnych iregulaminowych, lecz także wartości moralnych.
Jakkolwiek samo przyjęcie standardów jest wyrazem dobrej woli studenta, to jednak ich
obowiązywalność jest bezdyskusyjna dla ludzi aspirujących do szacunku.
Celem ustalenia katalogu podstawowych standardów etycznych jest przede wszystkim

ich promowanie i stosowanie W czasie studiów, a także ułatwienie oceny na wypadek

konieczności weryfikacji ich przestrzegania. Każdy student WMPŁ powinien być świadomy
znaczenia wartości etycznych i przestrzegać ich w zakresie swoich powinności. Znajomość
standardów etycznych ułatwia studiowanie i sprzyja podnoszeniu kultury organizacyjnej
społeczności akademickiej. Nie bez znaczenia jest także ich subsydiarna rola W zakresie
prawidłowej interpretacji norm prawnych oraz uzupełnianiu luk regulacyjnych, zwłaszcza w
procesie kontroli odpowiedzialności za uchybienia.
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Rozdział 1. Zasady Ogólne
5 1.1.

Etyka ogólnoludzka obowiązuje studenta WMPŁ tak jak każdego człowieka, ale
odpowiedzialność jego jest większa ze względu na wyższy stopień świadomości,
iprzypisaną mu wyższą rangę wspołecznej hierarchii.
@

1.2.

Student WMPŁ uznaje naukę za ważny składnik kultury i broni prawa do badania
każdego zagadnienia naukowego niezależnie od jego doraźnej użyteczności
w przeświadczeniu, że:
o w skali historycznej rozwój nauki prowadzi do ogólnego postępu cywilizacyjnego
i poprawy ludzkiego bytu;
. nauka zaspokaja naturalne potrzeby poznawcze człowieka;
. upowszechnienie wiedzy o świecie ulepsza ludzkie obyczaje.
@

1.3.

Student WMPŁ ustawicznie poszerza
umiejętności.

i

pogłębia swoją wiedzę

i

doskonali

Rozdział 2. Społeczność akademicka
@

2.1.

Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, student
WMPŁ kieruje się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, aw kontaktach
zinnymi, niezależnie od ich pozycji w hierarchii akademickiej ispołecznej, przestrzega
zasad dobrego wychowania i wysokiej kultury osobistej.
@

2.2.

Student WMPŁ opiera relacje z innymi studentami na: szacunku, życzliwości,
solidarności, lojalności i współpracy. W ten sposób wszyscy studenci współtworzą
społeczność akademicką uczelni.
5

2.3.

Student WMPŁ wspiera innych studentów W nauce, pomaga w dostosowywaniu się do
warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących
na Politechnice Łódzkiej.
@

2.4.

Student WMPŁ charakteryzuje się odpowiedzialnością, ponosi ją za swoje czyny i nie
unika negatywnych konsekwencji własnego postępowania.

.
1r

Wydział Mechaniczny
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15, budynek A22
tel. 42 631 22 00, fax 42 636 14 85, e-mail: w-1@adm.p.|odz.p|,
www.mechaniczny.p.|odz.p|,www.p.|odz.pl
HR

EXCELLENCEIN

RESEARCH

Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny

52.5.
Za naganne zachowanie ze strony Studenta WMPŁ uważa się dyskryminowanie
innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania
polityczne i orientację seksualną.
@

2.6.

Student WMPŁ sprzeciwia się wszelkim przejawom zła, agresji, patologii społecznej
oraz nieuczciwemu zachowaniu.
@

2.7.

Student WMPŁ nie pozostaje bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego
postępowania innego studenta lub pracownika Uczelni, przeciwdziałając negatywnym
zjawiskom w życiu akademickim. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie
obowiązujących norm prawnych student WMPŁ powiadomia Władze Uczelni
lub odpowiednie organy ścigania.
@

2.8.

Studenci WMPŁ mają szczególny obowiązek szerzenia w swoich środowiskach zasad
rzetelnego studiowania, tępienia nieuczciwości naukowej lub łamania dobrych obyczajów.
@

2.9.

Student WMPŁ także po ukończeniu studiów dba o dobre imię Politechniki Łódzkiej,
świadcząc swoim poziomem moralnym i intelektualnym.

Rozdział 3. Prawa studenta
@

3.1.

Student WMPŁ ma prawo:
0

'
o

.
.
.

do równego traktowania,
do nieskrępowanego wyrażania swoich opinii, przy zachowaniu szacunku dla

prawdy i zasad prowadzenia merytorycznej, pozbawionej agresji, dyskusji,
do sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i efektów pracy,
domagać się przestrzegania swoich praw, nadanych mu na mocy Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu Studiów Politechniki Łódzkiej,
pogłębiać swoją wiedzę idoskonalić umiejętności, w szczególności biorąc czynny
udział w zajęciach ponadprogramowych i konferencjach naukowych,
do działalności na rzecz społeczności akademickiej poprzez działanie worganach
samorządu i Uczelni, członkostwo W kołach naukowych i innych organizacjach
studenckich.
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Rozdział 4. Zachowania nieetyczne i naganne
@

W kontaktach

4.1.

nauczycielami akademickimi i innymi pracownikami uczelni Student
WMPŁ przestrzega zasad dobrego wychowania iobyczajów akademickich. Za naganne
uznaje się W szczególności:

.
.
.
.

.

Z

nagminny i nieusprawiedliwiony brak punktualności,
zakłócanie przebiegu zajęć dydaktycznych,
spożywanie posiłków W trakcie zajęć dydaktycznych,
prowadzenie korespondencji esemesowej podczas zajęć dydaktycznych,
ubliżanie lub lekceważącą postawę.
@

4.2.

Student WMPŁ we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się
uczciwością. Za nieetyczne W szczególności uważa się:

.
.
.
.
.
.
.

niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i innych w toku studiów przedstawianie do zaliczenia prac zakupionych lub przywłaszczonych prac cudzych,
nieprzestrżeganie prawa własności intelektualnej: wykorzystywanie cudzych
materiałów w pracach dyplomowych i zaliczeniowych bez podania ich autora,
nieprzestrżeganie standardów określonych w Regulaminu Studiów Politechniki
Łódzkiej i W polskim prawie, a w szczególności czynienie tego W celu uzyskania
korzyści majątkowej lub innej korzyści o charakterze osobistym,
fałszowanie dokumentów bądź Wpisów do protokołów egzaminacyjnych,
podszywanie się pod innego studenta,
nadużywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji,
dążenie do uzyskania nienależnych świadczeń ze strony uczelni.
@

4.3.

Student WMPŁ szanuje mienie Politechniki Łódzkiej i mienie publiczne. Student
WMPŁ przejawia troskę o techniczną sprawność i estetykę udostępnionych mu zasobów.
Za naganne W szczególności uważa się:

.
.

niszczenie mienia Uczelni, a W szczególności sal dydaktycznych, domów
akademickich oraz ich wyposażenia,
inne przejawy wandalizmu.

Opracował: prof. dr hab. inż. Krzysztof Marynowski
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