Garant: Útvar rektora

Košice, 18.09. 2014
Č. j. 3756/2014

Etický kódex študenta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Preambula

Súčasnosť prináša mnoho zmien a stavia akademický systém pred aktuálne výzvy, ktoré vyžadujú
adekvátnu odpoveď. Preto primeranou reakciou je priorita vzdelávania ako kľúčovej hodnoty. To si
ctí aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „univerzita“ alebo „UPJŠ“) v slogane:
múdrosť minulosti – poznatky prítomnosti – vzdelanie budúcnosti. Nástrojom uskutočňovania tejto
vízie je aj Etický kódex študenta UPJŠ (ďalej len etický kódex), ktorý môže prispieť k zvýšeniu
konkurencieschopnosti univerzity a k jej dlhodobo udržateľného rozvoju. Predstavuje pre študenta
morálny štandard, ktorý je v zhode s Ústavou SR, so zákonom 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVŠ), so Štatútom UPJŠ a
ďalšími predpismi, ktoré majú vzťah ku štúdiu na UPJŠ a ostatnými inštitucionálnymi a právnymi
normami prijatými na UPJŠ v Košiciach. Pri naplňovaní princípov humanizmu a demokracie
charakterizujú osobnosť študenta univerzity mravné kvality súvisiace s ľudskosťou, rozumnosťou,
zodpovednosťou, čestnosťou, slušnosťou a zmyslom pre povinnosť. Uplatňovanie týchto kvalít sa
stáva regulátorom správania sa študentov v celej škále vzťahov, do ktorých sa počas štúdia na UPJŠ
dostávajú.
Čl. 1
Vzťah študenta k univerzite a svojej fakulte
1. Študent si je vedomý svojej príslušnosti k univerzite, k svojej fakulte a k jej akademickým
pracoviskám (katedre, ústavu, klinike a i.). Má byť hrdý na svoju identitu študenta UPJŠ.
2. Študent má byť z tohto dôvodu lojálny, má mať kladný postoj k svojej univerzite, fakulte
a jej akademických pracoviskách, na ktorých študuje.

3. Študent si má byť vedomý, že na verejnosti reprezentuje svoju univerzitu a fakultu,
nepoškodzuje svojim správaním jej dobré meno, ale dáva dobrý príklad ostatným svojim
správaním, myslením, komunikáciou a konaním.
4. Študent má mať kladný vzťah k majetku univerzity a svojej fakulty; má si ho vážiť, šetriť
a chrániť ho, lebo vďaka nemu sa môže vzdelávať. To isté sa vzťahuje aj k ochrane duševného
vlastníctva, z ktorého čerpá poznatky.
Čl. 2
Vzťah študenta ku štúdiu
1. Študent má právo užívať akademickú slobodu a práva v súlade so zásadami demokracie,
humanity, morálnych štandardov a právnych noriem.
2. Študent počas svojho vzdelávania zaujíma profesionálny postoj k štúdiu a svojim študijným
povinnostiam.
3. Študent sa má snažiť o svoj nepretržitý odborný rast a rozvoj svojich profesijných zručností,
ktoré majú byť v zhode s jeho osobnostným a morálnym dozrievaním. Má si byť vedomý, že
poctivá príprava na povolanie vyžaduje veľa úsilia a námahy.
4. Študent má pristupovať zodpovedne k svoju štúdiu. Má byť aktívne účastný vo výučbovom
procese počas semestra, plniť načas uložené úlohy a počas semestra či v skúškovom období
čestne pristupovať k svojim hodnotiacim výstupom. Počas štúdia odmieta plagiátorstvo a
neprípustné formy kompilácií.
5. Študent sa počas svojej praxe, pedagogickej aktivity, študijného alebo iného pobytu mimo
univerzity správa zdvorilo, slušne a pristupuje k svojim povinnostiam zodpovedne. Tak
potvrdzuje nielen svoje študijné, intelektuálne a morálne kvality, ale aj úroveň a dobré
meno univerzity.
6. Študent sa má obliekať slušne, v zhode s dobrými mravmi a adekvátne k jednotlivým
podujatiam konaných pod záštitou univerzity.
Čl. 3
Vzťah študenta k učiteľom a ostatným zamestnancom
1. Študent má prejavovať úctu a rešpekt k akademickým funkcionárom, učiteľom a ostatným
zamestnancom. Tým získava na svojej identite študenta a otvára sa hlbokej ľudskosti, ktorá
buduje vzájomnú dôveru.
2. Študent je v osobnej aj elektronickej komunikácii zdvorilý, slušný, vyjadruje sa vecne a má
adekvátne reálne očakávania. Rešpektuje profesný bontón a etiketu.
3. Študent sa vystríha manipulácii učiteľov a ostatných zamestnancov, a taktiež ich zavádzaniu
za účelom svojho krátkodobého prospechu a výhod.
4. Študent odmieta akékoľvek formy korupcie.
5. Študent odmieta akékoľvek výhody, ktoré by mohli plynúť z jeho príbuzenského vzťahu
k učiteľovi. Štúdium si organizuje tak, aby pokiaľ je to možné, sa výučbe s priamym
príbuzným vyhol. Ak to nie je možné, hodnotenie príbuzným bez asistencie kolegov
z akademického pracoviska na základe rozhodnutia vedúceho pracoviska je eticky
neprijateľné.

Čl. 4
Vzťah študenta k iným študentom
1. Študent sa k ostatným študentom a kolegom správa s rešpektom a úctou. Je povinný
rešpektovať ich ľudskú dôstojnosť a zdržať sa všetkého, čo by ju mohlo obmedzovať alebo
znevažovať.
2. Študent nesmie počas interných a externých študijných aktivít, resp. v priestoroch univerzity
či fakulty realizovať činnosti, ktoré by poškodzovali dobré meno univerzity a nerešpektovali
právny a morálny poriadok.
3. Študent sa snaží pomáhať iným študentom pri štúdiu a študijných aktivitách v zhode s dobrými
mravmi a morálnymi štandardmi.
4. Študent sa musí zdržať akejkoľvek formy diskriminácie voči svojim kolegom. Nesmie konať
nič, čo by urážalo a degradovalo ich ľudskú dôstojnosť.

Čl. 5
Sankcie
1. Účelom Etického kódexu študenta UPJŠ nie sú sankcie, ale výzva na vzájomný rešpekt, úctu,
slušnosť a morálny štandard, ktorý má byť charakteristický pre ľudskú bytosť a jej dôstojnosť.
Konajme podľa zlatého pravidla morálky: Nerobme iným to, čo nechceme, aby iní robili nám.
2. V prípade preukázaného porušenia ustanovení Etického kódexu študentom, môže každý člen
Akademickej obce UPJŠ podať podnet na prešetrenie konania predsedovi Etickej komisie
UPJŠ, ktorá posúdi závažnosť porušenia tohto Etického kódexu, v súlade s jej rokovacím
poriadkom. Na základe vyjadrenia Etickej komisie, oznamuje rektor študentovi porušenie
Etického kódexu študenta UPJŠ. Kópiu oznámenia o porušení Etického kódexu študenta
rektor zašle predkladateľovi podnetu i dekanovi príslušnej fakulty.

Čl.6
Záverečné ustanovenia
Tento Etický kódex nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom UPJŠ, t. j.
18. 09. 2014.
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