
Działając na podstawie art. 208 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) Uczelniana Rada Doktorantów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 23 stycznia 2012 roku 
uchwaliła co następuje: 

 
Kodeks etyki doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
Niniejszy Kodeks Etyki zawiera zasady oraz wartości etyczne, wyznaczające standardy 
postępowania doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Poszanowanie tych wartości oraz przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, 
uczciwej i przyjaznej atmosfery podczas pracy na Uczelni. 
 
 

§ 1. Cele Kodeksu Etyki: 
 

1. ustanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać 
doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM), 

2. wspieranie doktorantów UAM w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w 
zgodzie z oczekiwaniami społeczności akademickiej, 

3. informowanie społeczności akademickiej o standardach postępowania, jakich 
mają prawo oczekiwać od doktorantów UAM. 

 
 
§ 2. Zasady wyznaczające standardy postępowania doktorantów Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu przy wykonywaniu swoich obowiązków: 
 

1. Zasada praworządności oznacza, że doktoranci UAM: 
a. wykonują swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, 

przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, mając na względzie 
dobro Uczelni, 

b. przeciwstawiają się nierzetelności, nieuczciwości, nietolerancji i 
niesprawiedliwości bądź innym nieetycznym zachowaniom studentów, 
doktorantów i pracowników Uniwersytetu. 
 

2. Zasada rzetelności oznacza, że doktoranci UAM: 
a. odznaczają się rzetelnością wobec faktów, metod i teorii naukowych, 
b. wykonują swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy 

swoją wiedzę i umiejętności, 
c. dotrzymują zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem 

działania, 
d. są lojalni wobec Uczelni. 

 
3. Zasada bezstronności i bezinteresowności oznacza, że doktoranci UAM:  

a. w prowadzonych zajęciach równo traktują wszystkich studentów i bez 
uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, wiek, stan cywilny, 
pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, 
reputację lub pozycję społeczną, nie przyjmują żadnych zobowiązań 
wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności, 

b. nie podejmują żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w 
sprzeczności z obowiązkami służbowymi. 
 



4. Zasada profesjonalizmu oznacza, że doktoranci UAM : 
a. zawsze są przygotowani do jasnego - merytorycznego i prawnego - 

uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania, 
b. kierują się postawą życzliwego krytycyzmu wobec prac innych autorów 

oraz siebie i swojego dorobku naukowego, 
c. sumiennie przygotowują się do zajęć oraz zaliczenia przedmiotów, w 

których uczestniczą, 
d. rzetelnie i solidnie wykonują obowiązki dydaktyczne, 
e. dbają o systematyczne pogłębianie swojej wiedzy oraz podnoszenie 

swoich kwalifikacji zawodowych, 
f. są życzliwi, zapobiegają napięciom na Uczelni, 
g. w swoich kontaktach ze studentami, jak również z doktorantami oraz 

pracownikami UAM zachowują się właściwie, uprzejmie i zgodnie z 
zasadami moralnymi. 
 

5. Zasada jawności oznacza, że doktoranci UAM: 
a. wykonują swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i 

procedurami, 
b. szanują prawo studentów do informacji, dochowując przy tym tajemnicy 

prawnie chronionej. 
 

6. Zasada neutralności oznacza, że doktoranci UAM: 
a. nie ulegają wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań 

stronniczych lub sprzecznych z interesem Uczelni, 
b. lojalnie i rzetelnie wykonują polecenia zwierzchników, 
c. w działalności badawczej i dydaktycznej nie kierują się pozanaukowymi 

przesłankami ideologicznymi, politycznymi lub ekonomicznymi, 
d. rzetelnie i obiektywnie oceniają wiedzę studentów, kierując się jawnymi i 

jednakowymi kryteriami oceny. 
 

7. Zasada odpowiedzialności oznacza, że doktoranci UAM: 
a. nie uchylają się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz 

odpowiedzialności za swoje postępowanie, 
b. relacje służbowe opierają na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym 

szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą, 
c. zachowują się godnie na uczelni i poza nią, 
d. postępują tak, aby wzmocnić autorytet i wiarygodność UAM, 
e. poczuwają się do odpowiedzialności za głoszone poglądy, interpretacje 

prowadzonych badań oraz postępowanie jako studenta, badacza i 
dydaktyka, 

f. czynnie wspierają i angażują się w działalność uniwersytecką i rozwój 
samorządu doktorantów. 
 

8. Zasada uczciwości oznacza, że doktoranci UAM: 
a. nie fałszują sprawozdań z postępów w nauce i osiągnięć naukowych, w 

celu osiągnięcia korzyści materialnych lub niematerialnych, 
b. nie narusza praw autorskich i praw pokrewnych 
c. nie dopuszcza do plagiatu i fałszowania wyników badań naukowych. 


