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PREAMBUŁA
Kodeks Etyki Studenta Akademii Teatralnej w Warszawie, zwany dalej „Kodeksem”, jest zbiorem
wartości etycznych i wynikających z nich zasad oraz standardów postępowania, których powinni
przestrzegać wszyscy studenci Akademii, mając na względzie uniwersalne zasady współżycia
społecznego
oraz
dobre
imię
i
pozytywny
wizerunek
swojej
Uczelni,
a także poszanowanie jej znakomitych i chlubnych tradycji.

Rozdział I
WSTĘP
§1
Ilekroć w Kodeksie jest mowa o Akademii, należy przez to rozumieć Akademię Teatralną im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie.
§2
Ilekroć w Kodeksie jest mowa o studentach Akademii, należy przez to rozumieć każdą osobę, studiującą
w Akademii Teatralnej, na wszystkich Wydziałach tej Uczelni, od momentu immatrykulacji i złożenia
ślubowania, przez cały okres kształcenia.
§3
Zawarte w Kodeksie zasady i standardy postępowania wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych
właściwych dla etyki środowisk akademickich.

Rozdział 2
PODSTAWOWE WARTOŚCI I ZASADY, JAKIMI KIERUJĄ SIĘ STUDENCI AKADEMII
§1
Student Akademii identyfikuje się ze swoją Uczelnią, dąży do poznania jej historii, szanuje i kultywuje jej
tradycje oraz wysoko ceni fakt uzyskania prawa do kształcenia się na tej Uczelni.
§2
Student Akademii, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta i pozytywny wizerunek
Akademii, zobowiązuje się przestrzegać norm etycznych i stosować się do najwyższych standardów
akademickich, w tym w szczególności:
1. Kierować się w swoim postępowaniu fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi,
wykształconymi w procesie rozwoju cywilizacyjnego.
2.

Postępować zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności przestrzegać ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, Statutu Akademii, Regulaminu studiów oraz innych aktów prawnych i
regulacji wewnętrznych obowiązujących w Akademii.

3.

Postępować zgodnie z treścią złożonego ślubowania, w szczególności:
1) sumiennie zdobywać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności,
2) pamiętać o dziedzictwie kulturalnym Akademii i pomnażać je dla dobra Rzeczypospolitej,
3) dbać o godność studenta i dobre imię Akademii,
4) przestrzegać norm współżycia społeczności akademickiej.

4. Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z obowiązków, w szczególności:
1) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z
poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej,
2) wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów,
3) sumienne przygotowywać się do egzaminów oraz innych form weryfikacji wiedzy
i umiejętności; nie podejmując żadnych nieuczciwych działań, które mogą wpłynąć na
nieobiektywną i błędną ocenę wiedzy studenta.
5. Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, w tym wspierać pozostałych studentów w ich
dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności oraz pomagać w dostosowywaniu się do warunków
życia akademickiego.
6. Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.
7. Odnosić się z należytym szacunkiem do wszystkich członków społeczności akademickiej tj. do
studentów, nauczycieli akademickich oraz do pozostałych pracowników Akademii, przestrzegając w
kontaktach z innymi zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów,
8. Kierować się w życiu i w nauce uczciwością jako naczelną zasadą życia zbiorowego, nie
dopuszczając do sytuacji, w których można by mu zarzucić zachowanie niegodne lub sprzeczność
interesu prywatnego z interesem Akademii.

9. Nie pozostawać obojętnym wobec wszelkich przejawów negatywnych i nieetycznych zachowań
innych studentów Akademii, przeciwdziałać występowaniu negatywnych postaw w społeczności
akademickiej.
10. Nie dyskryminować nikogo z powodu rasy, narodowości, przynależności do mniejszości
narodowych, statusu materialnego, wyglądu, koloru skóry, stanu zdrowia, wyznawanej religii,
przekonań politycznych, płci, orientacji seksualnej itp.
11. Godnie reprezentować Akademię (także poza jej murami) oraz starać się uczestniczyć w ważnych
dla społeczności akademickiej wydarzeniach, w miarę możliwości aktywnie włączając się w ich
organizację.
12. uczestniczyć w inicjatywach wspierających rozwój Akademii i współpracować z Samorządem
Studenckim jako głównym reprezentantem jego interesów, zwracając się do niego we wszystkich
kwestiach spornych wymagających współdziałania z władzami Wydziału lub Akademii.
13. Dbać o dobre imię Akademii po ukończeniu studiów.
Rozdział 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Zapoznanie się z Kodeksem Etyki, przestrzeganie jego postanowień oraz ich upowszechnianie w
środowisku studenckim stanowi podstawowy obowiązek każdego studenta Akademii
§2
2. Mając na uwadze honor, godność oraz dobre imię społeczności akademickiej, student jest
zobowiązany do przestrzegania i obrony zasad zawartych w Kodeksie, niezależnie od sytuacji oraz
presji ze strony otoczenia.
§3
3. Z chwilą wejścia w życie - Kodeks Etyki, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibach Akademii oraz poprzez umieszczenie na stronie
internetowej Uczelni.
Samorząd Studencki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – w dowód
poszanowania dziedzictwa kulturowego tej Uczelni i odpowiedzialności za podtrzymanie dobrego
imienia kształcących się w niej studentów, opracował Kodeks Etyki Studenta, w którym
zdefiniowano podstawowe wartości, zasady i standardy, jakimi powinna kierować się każda osoba
pobierająca nauki w naszej Alma Mater.
Opracowany z wykorzystaniem dostępnych wzorców Kodeks nie zawiera prawd dotychczas nie
znanych społeczności studenckiej naszej Uczelni - dokument ten niejako porządkuje
i
systematyzuje
zasady,
jakimi
od
lat
kierują
się
studenci
Akademii.
Mamy nadzieję, że będzie on stanowił dla nas oraz dla przyszłych studentów Akademii zachętę do
kultywowania wartości i zachowań godnych naszej Uczelni, będąc jednocześnie manifestem
naszych postaw wobec otoczenia.
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