
KODEKS ETYKI DOKTORANTA 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

PREAMBUŁA 

 

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 208 ust. 1a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, 

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala niniejszy Kodeks Etyki 

Doktoranta. 

Przedłożony Kodeks stanowi zbiór zasad wskazujący sposób samoregulacji społeczności 

doktoranckiej w zakresie podstawowych wartości etycznych i dobrych praktyk w nauce. Jego 

podstawę stanowi przeświadczenie o podstawowym charakterze poszanowania cnót pracy 

badawczej i dydaktycznej oraz wspólnoty doktoranckiej.  

Jego postanowienia są integralną częścią ślubowania:  

Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, umiejętności i rozwoju 

osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać 

o godność i honor doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Kodeks ten definiuje także podstawowe zasady właściwej praktyki prowadzenia badań 

naukowych i zajęć dydaktycznych przez doktorantów. 

 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Obowiązki doktoranta powinny być wykonywane w oparciu o normy etyczne 

2. Za naruszenie godności doktoranta należy rozumieć takie postępowanie, które uderza 

w dobre imię Uczelni jak i samego doktoranta. Takim zachowaniem jest w szczególności 

każdy czyn, który może podważyć zaufanie do pracy badawczej doktoranta lub 

społeczności akademickiej. 

3. Powinnością doktoranta jest przestrzegać norm etycznych i zasad określonych  niniejszym 

Kodeksie. 

§ 2 

1. W przypadkach nieobjętych niniejszym Kodeksem, doktorant powinien kierować się 

aktami wewnętrznymi wydanymi przez organy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 

zachowywać się zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w społeczności akademickiej. 



§ 3 

Każdy doktorant jest zobowiązany do współdziałania z organami Uczelni oraz  

z Samorządem Doktorantów w zakresie przestrzegania niniejszego Kodeksu. 

§ 4 

1. Zasady wyrażone w tym Kodeksie obowiązują doktoranta podczas prowadzonych przez 

niego zajęć dydaktycznych, prac badawczych, jak i w tych aspektach życia prywatnego 

oraz zawodowego, które mają wpływ na środowisko akademickie Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

§ 5 

1. Doktorant powinien charakteryzować się: 

1) sumiennością w podejmowanych działaniach naukowych, w szczególności w pracy 

dydaktycznej i prowadzonych badaniach; 

2) bezstronnością i rzetelnością w podejmowanych pracach, badaniach i rozważaniach, 

która powinna przejawiać się przede wszystkim w niezależności od jakichkolwiek 

wpływów na prowadzone działalności; 

3) odpowiedzialnością za podejmowane działania, wyrażane słowa i opinie, w tym 

również gesty i zachowania w przestrzeni publicznej; 

4) odwagą w podejmowanych badaniach i prezentowanych wnioskach, nawet wtedy gdy 

stoją w sprzeczności z dotychczas przyjętą praktyką; 

5) otwartością na współpracę z uczestnikami dyskursu naukowego; 

6) rzetelnością i wiarygodnością przedstawianych badań; 

7) uczciwością i godnością podczas reprezentowania Uczelni na konferencjach 

naukowych, seminariach wyjazdach studyjnych, stażach oraz innych spotkaniach 

naukowych; 

8) uczciwością w trakcie prezentowanych wystąpień podczas konferencji naukowych 

oraz w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej. 

§ 6 

1. W przypadku złamania Regulaminu i/lub przekroczenia zasad etycznych przeciwko 

doktorantowi może zostać wszczęte postępowanie przed organami  Uczelni lub Sądem 

Koleżeńskim Doktorantów. 

2. Zasady funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, zatwierdzone przez 

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego,  zostały określone w odrębnym 

regulaminie.  

 



 

ROZDZIAŁ II 

PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

 

§ 7 

1. Doktorant zobowiązany jest do skrupulatnego zbierania i analizowania materiałów 

pochodzących z prowadzonych badań oraz do zachowania należytej staranności w ich 

przechowywaniu, w taki sposób, aby uniemożliwić manipulowanie nimi. Jednocześnie ich 

przechowywanie powinno być dokonywane w taki sposób, aby po opublikowaniu 

wyników możliwy był wgląd do tych materiałów, zgodnie ze wskazaniami 

poszczególnych dyscyplin naukowych. 

§ 8 

1. Badania naukowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami badań naukowych,  

z uwzględnieniem skrupulatności, rzetelności, wiarygodności i bezstronności. 

§ 9 

1. Badania naukowe powinny być prowadzone z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  

w tym w szczególności w stosunku do osób współtworzących zespół realizujący dany 

projekt badawczy i podmiotów badań. 

§ 10 

1. Środki finansowe, z których realizowane są badania powinny być rozdysponowywane 

racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 11 

1. Badania powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie naruszać praw autorskich 

innych osób. 

§12 

1. Wysoce nieetyczne jest: 

1) fabrykowanie wyników badań, ich fałszowanie i plagiatowanie; 

2) przedstawianie tego samego artykułu naukowego lub wystąpienia na więcej niż jednej 

konferencji naukowej; 

3) publikowanie tej samej treści artykułu naukowego, innej pracy lub wystąpienia, pod 

zmienionymi tytułami w różnych publikacjach i podczas różnych konferencji 

naukowych; 



4) przedstawianie organom Uczelni zaświadczeń o uczestnictwie w konferencjach 

naukowych, w których doktorant nie uczestniczył lub uczestniczył w niepełnym czasie 

ich organizacji (wyłączając wypadki losowe); 

5) przedstawianie organom Uczelni zaświadczeń o wygłoszeniu referatu podczas 

konferencji naukowej, jeśli doktorant mimo zadeklarowania takiego wystąpienia 

ostatecznie go nie wygłosił; 

6) przedstawianie cudzej publikacji jako własną; 

7) podejmowanie innych szkodliwych działań, które wpływają na ocenę środowiska 

naukowego, podmiotów prawnych lub tych, które nie posiadają osobowości prawnej; 

8) przedstawianie nieprawdziwych dokumentów lub potwierdzeń, które mają wpływ na 

uzyskiwane oceny, stypendia i inne decyzje Uczelni; 

9) nieuprawnione działania na szkodę innych doktorantów, studentów, pracowników 

Uczelni, którą doktorant realizuje posługując się posiadanym statusem doktoranta 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

10) nieuprawnione działanie na szkodę każdej innej osoby fizycznej, prawnej lub 

nieposiadającej osobowości prawnej, a które to działanie jest związane z działalnością 

edukacyjną, naukową, dydaktyczną, wydawniczą, badawczą lub inną, którą doktorant 

realizuje posługując się posiadanym statusem doktoranta Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

 

ROZDZIAŁ III 

PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I STOSUNEK DO STUDENTÓW 

 

§ 13 

1. Doktorant w ramach swojej dyscypliny naukowej powinien cechować się wiedzą  

i umiejętnościami niezbędnymi do kompetentnego prowadzenia zajęć dydaktycznych 

samodzielnie lub pod opieką pracownika naukowego.  

2. Prowadzone przez doktoranta zajęcia powinny zachęcać studentów do zgłębienia 

zagadnień stanowiących treść określonego przedmiotu. 

3. Prowadzenia zajęć dydaktycznych samodzielnie lub pod opieką pracownika naukowego 

w wymiarze godzin od 10 do 90 godzin w ciągu roku akademickiego.  

Prowadzenie lub współprowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktoranta należy traktować 

jako wyróżnienie. 

 



§ 14 

1. Prowadzenie lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych powinno być zgodne z treściami 

realizowanego przedmiotu i posiadanymi warunkami technicznymi.  

2. Doktorant powinien czynić starania w celu urozmaicenia form i sposobów prowadzonych 

zajęć, uwzględniając najnowsze metody nauczania. 

§ 15 

1. Doktorant powinien zachowywać się kulturalnie, w sposób zgodny z przyjętymi 

zwyczajami.  

2. Podczas oceniania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów w zakresie 

prowadzonego przedmiotu, doktoranta powinny cechować rzetelność, profesjonalizm  

i obiektywizm. 

 

ROZDZIAŁ IV 

STOSUNEK WZGLĘDEM WŁADZ UCZELNI I INNYCH PODMIOTÓW,  

Z KTÓRYMI ZWIĄZANY JEST DOKTORANT 

 

§ 16 

1. Doktorant zobowiązany jest okazywać szacunek władzom, społeczności akademickiej 

oraz symbolom Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

§ 17 

1. Doktorant jest zobowiązany stosować się do uchwał i zarządzeń wydawanych przez 

Uniwersytet Rzeszowski. 

2. W przypadku wątpliwości doktoranta związanymi z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi 

doktorant może zasięgnąć opinii Rady Doktorantów. 

§ 18 

1. Doktorant jest zobowiązany do właściwego oznaczenia podejmowanych przez siebie 

działań z ramienia Uczelni, poprzez wskazanie logotypu i/lub adnotacji o afiliacji.  

2. W przypadku współpracy z podmiotami zewnętrznymi obowiązek ten jest tożsamy z tym 

co wskazano w ust. 1. 

§ 19 

1. Doktorant podejmujący działania w imieniu Uczelni we współpracy z kilkoma innymi 

jednostkami jest zobowiązany umieścić informację o takiej reprezentacji we wszelkich 

materiałach i publikacjach. 

 



ROZDZIAŁ V 

UCZESTNICZENIE W SAMORZĄDZIE ORAZ TWORZENIE WSPÓLNOTY 

AKADEMICKIEJ 

 

§ 20 

1. Doktorant może i powinien współpracować na rzecz społeczności doktorantów 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, w ramach swoich możliwości. 

§ 21 

1. Wszelkie spory pomiędzy doktorantami lub doktorantami i pracownikami Uczelni 

powinny być w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie. 

2. Doktorant może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu sporu do Rady Doktorantów i/lub 

Samorządu Doktorantów. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 22 

1. Doktorant powinien stosować się do  zasady braku dyskryminacji innych osób ze względu 

na wiek, płeć, poglądy polityczne, orientację seksualną, rasę, przynależność organizacyjną 

i partyjną oraz z innych przyczyn, które nie zostały wcześniej wymienione, a które zostały 

ujęte w innych aktach prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii 

Europejskiej. 

2. We wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym Kodeksie, stosuje się 

przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz akty prawne Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

 

Niniejszy Kodeks został zatwierdzony przez Zarząd Rady Doktorantów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w dniu 14 marca 2017 r.  

 

 

 

 


