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P R E A M B U Ł A

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 10 Regulaminów Szkół Doktorskich Uniwersytetu Marii

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UMCS uchwala

Kodeks Etyki Doktoranta UMCS. 

Niniejszy  Kodeks  stanowi  zbiór  podstawowych  wartości  etycznych  oraz  zasad

postępowania, którymi w swojej pracy naukowej powinien kierować się doktorant UMCS.

Jego podstawę stanowi przeświadczenie o poszanowaniu cnoty pracy badawczej w duchu

ideałów  humanizmu,  tradycji  akademickiej  i  szacunku  dla  dokonań  pokoleń  wybitnych

naukowców oraz poczucie wspólnoty doktoranckiej. 

Pomni wieloletniej tradycji akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w

Lublinie,  świadomi  osiągnięć  naukowych  Uczelni  oraz  sukcesów  Jej  studentów,

doktorantów  i  pracowników  naukowych,  uchwalamy  niniejszy  Kodeks,  jako  wzór

niezmiennych standardów i podstawowych cnót moralnych, jakimi powinien cechować się

każdy doktorant UMCS. Przyjęty przez społeczność doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej  dokument  jest  drogowskazem  właściwych  zasad  prowadzenia  badań

naukowych,  poszanowania  pracy  innych  dydaktyków  oraz  właściwego  postępowania

względem wobec społeczności Uczelni.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS

/-/ mgr Marcin Bubicz
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ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

§1
Kodeks Etyki Doktoranta jest zbiorem wartości etycznych oraz zasad postępowania,
którymi  doktorant  powinien  kierować  się  w  pracy  naukowej  oraz  aktywności
badawczej.  Zasady  niniejszego  Kodeksu  wynikają  z  ogólnie  przyjętych
i  akceptowalnych  norm  moralnych,  zgodnym  z  duchem  etyki  kształcenia
akademickiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

§2
Mając  na  uwadze  Konstytucyjnie  zagwarantowaną  przyrodzoną  i  niezbywalną
godność  każdego  człowieka,  doktorant  powinien  kierować  się  w  swoim
postępowaniu przyzwoitością i uczciwością, a w kontaktach z innymi przestrzegać
zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów.

§3
Obowiązkiem doktoranta jest zapoznanie się z Kodeksem oraz jego przestrzeganie.

§4
Doktorant  powinien  przestrzegać  powszechnie  obowiązującego  prawa,
wewnętrznych  przepisów  obowiązujących  na  Uczelni,  Regulaminów  Szkół
Doktorskich UMCS oraz zasad zawartych w ślubowaniu doktoranta.

ROZDZIAŁ 2
Nauka i kształcenie

§5
Doktorant  zobowiązany  jest  do  rzetelnej,  sumiennej  i  obowiązkowej  pracy  nad
podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz do nieustannej pracy w zdobywaniu wiedzy
i rozwoju dyscypliny naukowej, w ramach której podjął kształcenie.

§6
Doktorant powinien wypełniać swoje obowiązki akademickie, wynikające z zajęć na
studiach  doktorskich  oraz  pozostałej  działalności  w  sposób  odpowiedzialny  i
nienaganny.

§7
Powinnością doktoranta jest godne reprezentowanie Uczelni na zewnątrz.

§8
Doktorant  powinien  dokładać  wszelkich  starań  w  celu  wzbogacenia  posiadanej
wiedzy  poprzez  udział  w  konferencjach  naukowych,  seminariach,  wyjazdach
naukowych oraz wykładach.
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§9
Obowiązkiem doktoranta  jest  respektowanie  praw autorskich  i  pokrewnych  oraz
przestrzeganie zasad rzetelności w prowadzeniu badań naukowych.

§10
Doktorant  prowadzi  badania  w  sposób  odpowiedzialny,  etyczny  
i zorganizowany tak, aby służyły one społeczeństwu, Uczelni i Państwu Polskiemu.

Rozdział 3
Uniwersytet

§11
Doktorant z należytym szacunkiem i powagą odnosi się do godności sprawowanych
na Uczelni urzędów i piastowanych stanowisk. Zna strukturę organizacyjną Szkoły
Doktorskiej, poszczególnych Wydziałów i Instytutów. 

§12
Doktorant szanuje tradycje akademickie Uczelni.

§13
Doktorant  powinien  aktywnie  uczestniczyć  w  życiu  swojej  Szkoły  Doktorskiej,
poszczególnych Wydziałów i Instytutów oraz całej Uczelni.

§14

Doktorant dba o mienie Uczelni.

§15
Obowiązkiem doktoranta  jest  reagowanie  na  wszelkie  dostrzeżone  lub zgłoszone
przez  członków  społeczności  akademickiej  przejawy  zachowań  nieetycznych  lub
niemoralnych  ze  strony  doktorantów  lub  pracowników  Uczelni  oraz  w  razie
konieczności niezwłoczne poinformowanie władz Uczelni o takiej okoliczności.

Rozdział 4
Społeczność doktorantów

§16
Doktorant  powinien  traktować  innych  doktorantów  z  należytym  szacunkiem  i
uznaniem dla prowadzonej przez nich pracy naukowej oraz  aktywności badawczej.

§17
Doktorant podejmując współpracę z innymi doktorantami zarówno z Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak i z podmiotami zewnętrznymi powinien
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kierować  się  zasadami  dobrej  współpracy,  wzajemnego  poszanowania  i  godnej
reprezentacji Uczelni.

§18

Doktorant powinien wspierać działalność organów samorządów doktorantów, jako
swoich  przedstawicieli.  Doktorant  ma  możliwość  zwracania  się  do  nich  we
wszystkich sprawach spornych, konfliktowych lub problematycznych, w kwestiach
wymagających  współpracy  z  władzami  wydziałowymi,  Szkół  Doktorskich  i
władzami Uczelni.

§19
Doktorant powinien powstrzymać się od wszelkich działań nieetycznych,  których
skutkiem może być wyrządzenie komuś szkody.

Rozdział 5
Praca dydaktyczna

§20
Doktorant  obowiązany  jest  sumiennie  wypełniać  swoje  obowiązki  podczas
prowadzenia zajęć dydaktycznych.

§21
Doktorant  rzetelnie  przygotowuje  się  do prowadzonych przez  siebie  zajęć,  mając
przy tym na uwadze rozkład zaplanowanego do zaprezentowania materiału oraz
odpowiedzialność za jakość przekazywanej wiedzy.

§22
Obowiązkiem  doktoranta  jest  traktowanie  studentów  i  słuchaczy  z  należytym
szacunkiem, powagą i życzliwością. Jego zachowanie oraz osąd powinien cechować
się obiektywizmem, taktem oraz wysokim poziomem kultury osobistej. 

§23
Doktorantowi,  w  ramach  pracy  dydaktycznej  na  Uniwersytecie  Marii  Curie-
Skłodowskiej  w  Lublinie,  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  Kodeksu  Etyki
Nauczyciela  Akademickiego  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie
przyjętego  Uchwałą  Nr  XXV  –  8.15/21  Senatu  Uniwersytetu  Marii  Curie-
Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 maja 2021 r.
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Rozdział 6
Przepisy końcowe

§27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kodeksem obowiązują przepisy zawarte
w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018
poz. 1668, z późn. zm.), przepisy Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UMCS,
przepisy obowiązujące w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz
powszechnie przyjęte normy etyczne i moralne.
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