
ZARZĄDZENIE Nr 12/2012 
 

Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Kodeksu 
Etyki Doktoranta Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha 
w Krakowie” 

 

 
Na  podstawie  art.  66 w  związku  z  art.  208  ust.  1a  ustawy  z  dnia  27  lipca  
2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)  
w  wykonaniu  uchwały  Senatu  nr  13/III/2012  z  dnia  7  marca  2012  roku, 
zarządzam co następuje: 
 

 
§1 
 

Wprowadzam „Kodeks Etyki Doktoranta Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Bronisława Czecha w Krakowie” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 
 

§2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 

                   REKTOR 
 

               Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenie Nr 12/2012 
z dnia 26 marca 2012 roku 

 
Kodeks Etyki Doktoranta  

Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  
w Krakowie 

 
§ 1 

Zasady ogólne 
1. Kodeks Etyki Doktoranta AWF w Krakowie nawiązuje do podstawowych zasad 

prawa, tradycji oraz ogólnie przyjętych norm moralnych i obyczajowych. 
2. Uczestnik  studiów  doktoranckich  ma  obowiązek  zapoznać  się  ze  Statutem 

Akademii  Wychowania  Fizycznego  w  Krakowie,  Regulaminem  Studiów 
Doktoranckich i Kodeksem Etyki Doktoranta. 

3. Uczestnik Studiów Doktoranckich winien dbać o poszanowanie godności własnej 
i innych osób. 

§ 2 
Obowiązki doktoranta wobec nauki i studiów 

1. Doktorant  ma  obowiązek  dbać  o  własny  rozwój  w  odniesieniu  zarówno  do 
wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. 

2. Doktorant jest zobowiązany realizować program Studiów Doktoranckich. 
3. Doktorant  powinien  sumiennie  przygotowywać  się  do  egzaminów  objętych 

programem studiów. 
4. Doktorant powinien w terminie zaliczać zajęcia i składać egzaminy przewidziane  

w programie studiów. 
5. Doktorant powinien w stosownym terminie wszcząć przewód doktorski. 
6. Doktorant jest zobowiązany usprawiedliwiać nieobecności spowodowane chorobą 

odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. 
7. Doktorant winien w  trybie natychmiastowym zawiadamiać Kierownika Studiów 

Doktoranckich  o wszelkich nieprzewidzianych  zmianach  i nieprawidłowościach  
w przebiegu studiów (np. rezygnacji ze studiów, ich przerwaniu, przejściu na etat 
nauczyciela akademickiego, itp.), 

8. Doktorant powinien postępować zgodnie z zasadami uczciwości. 
9. Doktorant  jest  zobowiązany  rzetelnie  wykorzystywać  dar,  jakim  jest  przekaz 

wiedzy umożliwiony i oferowany przez studia wyższe na poziomie III stopnia. 
10. Doktorant powinien  sumienne wypełniać  obowiązki dydaktyczne przewidziane 

w Regulaminie Studiów Doktoranckich. 
11. Doktorant jest zobowiązany do prowadzenia badań naukowych. 
12. Doktorant  powinien  postępować  zgodnie  z  zachowaniem  zasad  etycznego 

prowadzenia pracy badawczej. 
13. Doktorant  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  zakazu  fałszowania  danych  

i popełniania plagiatu. 
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14. Doktorant ma  obowiązek  przestrzegania  zasad  o  prawie  autorskim  i własności 
intelektualnej. 

15. Doktorant  ma  obowiązek  przestrzegania  postanowień  Regulaminu  Studiów 
Doktoranckich. 

§ 3 
Obowiązki doktoranta wobec Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

1. Doktorant winien  dbać  o  dobre  imię AWF w  Krakowie  i  poszanowanie mienia 
Uczelni. 

2. Doktorant jest zobowiązany godnie reprezentować Uczelnię. 
3. Doktorant winien brać udział w ważnych dla uczelni wydarzeniach. 
4. Doktorant winien włączać się w organizacje uczelniane i doktoranckie. 
5. Doktorant  winien  brać  udział  w  inicjatywach  mających  na  względzie  rozwój 

Uczelni. 
6. Doktorant  jest  zobowiązany  współpracować  z  Uczelnianą  Radą  Samorządu 

Doktorantów. 
7. Doktorant winien  starać  się  prezentować  i  rozwijać  swoją wiedzę  i  umiejętności  

w macierzystych kołach naukowych. 
8. Doktorant winien prezentować postawę otwartą na współpracę samorządów  i kół 

naukowych innych uczelni. 

§ 4 
Obowiązki doktoranta wobec nauczycieli akademickich 

1. Doktorant  jest  zobowiązany  do  zachowania  szacunku  i  stosownego  dystansu 
względem nauczycieli akademickich. 

2. Doktorant  ma  obowiązek  zgłaszania  Władzom  Uczelni  wszelkich  wykroczeń  
i  nadużyć  popełnianych  ze  strony  nauczycieli,  godzących w dobre  imię  zawodu 
nauczycielskiego,  godność  studenta  i  zaburzających  właściwy  przebieg  procesu 
nauczania. 

3. Doktorant  jest  zobowiązany  do  respektowania  zasad  i  trybu  pracy  nauczycieli 
akademickich. 

4. Doktorant powinien prezentować gotowość do służenia pomocą i radą. 

§ 5 
Obowiązki doktoranta wobec innych studentów i doktorantów 

1. Doktorant powinien przestrzegać zasad wzajemnego szacunku i tolerancji. 
2. Doktorant powinien okazywać uprzejmość i życzliwość. 
3. Doktorant  jest  zobowiązany  do  okazywania  wzajemnego  wsparcia  w  nauce  

i rozwiązywaniu problemów oraz  wszelkich konfliktów. 
4. Doktorant  powinien  w  sposób  właściwy  reagować  na  przejawy  nieetycznego 

zachowania w środowisku studenckim i doktoranckim. 

 


