
Uchwała Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  

z dnia 4 grudnia  2014 roku w sprawie 

Kodeksu Etyki Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  

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.) stanowi się, co następuje: 

KODEKS ETYKI DOKTORANTA 

 Rozdział I  

Zasady ogólne 

§ 1 

 Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zwany dalej Kodeksem 

obowiązujący każdego doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi zbiór wartości etycznych i 

wynikających z nich zasad postępowania, zgodnie z którymi doktorant jako uczestnik studiów 

doktoranckich, badacz naukowy, dydaktyk oraz członek społeczności akademickiej powinien 

postępować. 

§ 2 

Doktorant powinien przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przepisów 

obowiązujących na Uniwersytecie, w szczególności Regulaminu studiów doktoranckich oraz zasad 

zawartych w ślubowaniu, a także powszechnie przyjętych wartości etycznych. 

§ 3 

 Doktorant jest zobowiązany do zapoznania się z Kodeksem, stosowania jego postanowień oraz  ich 

upowszechniania w środowisku akademickim. 



Rozdział II  
Sylwetka Doktoranta 

§ 4 

Doktorant we wszystkich przejawach swojej działalności naukowej, dydaktycznej oraz w życiu  

publicznym odznacza się rzetelnością i poszanowaniem faktów, metod i teorii naukowych. 

§ 5 

Doktorant wykazuje się rzetelnością, skrupulatnością, niezależnością oraz bezstronnością w swoje 

działalności badawczej, jak i pracy dydaktycznej. 

§ 6 

Doktorant jest odpowiedzialny za głoszone poglądy, interpretacje prowadzonych badań oraz swoje 

postępowanie wobec członków społeczności akademickiej. 

§ 7 

Doktorant odznacza się cnotą tolerancji, dlatego nie dyskryminuje członków społeczności 

akademickiej oraz życia publicznego w szczególności ze względu na pochodzenie, wyznanie, rasę, 

płeć, wiek oraz poszanowanie innych postaw badawczych, światopoglądów i tradycji kulturowej. 

§ 8 

Doktorant nie wykorzystuje koneksji rodzinnych oraz bliskich relacji z pracownikami naukowymi  i 

administracyjnymi w celu osiągnięcia korzyści. 

§ 9 

Doktorant przeciwstawia się nieetycznym zachowaniom innych członków społeczności 

akademickiej. 

Rozdział III  
Studia doktoranckie 

§ 10 

Doktorant jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy mającej na celu realizację programu 

studiów doktoranckich i spełnienie innych wymogów przewidzianych w planie i w programie 

studiów. 

§ 11 

Doktorant dąży do samodoskonalenia się poprzez pogłębianie wiedzy oraz podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych właściwych dla wybranej dyscypliny naukowej w trakcie całego okresu 

trwania studiów. 



§ 12 

Doktorat nie podejmuje działań, które mogą mieć wpływ na nieobiektywną ocenę jego postępów 

naukowych. 

§ 13 

Doktorant nie podaje nieprawdziwych informacji w okresowych sprawozdaniach z wykonywanych 

obowiązków oraz innych osiągnięć w wyznaczonych terminach w celu osiągnięcia korzyści. 

Rozdział IV  
Badania naukowe 

§ 14 

1. Doktorant prowadzący badania naukowe jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich i 

praw pokrewnych innych twórców,. 

2. Doktorant prowadzący badania naukowe jest odpowiedzialny za własny warsztat naukowy oraz 

całą dyscyplinę, w której realizuje swoje badania. 

§ 15 

Doktorant nie prowadzi badań, które mogą zagrażać społeczeństwu, środowisku lub narazić osoby 

w nim uczestniczące na cierpienie. W przypadku, kiedy ważne względy poznawcze przemawiają za 

prowadzeniem tego rodzaju badań i nie istnieją inne sposoby pozyskania danych, doktorant 

powinien bezstronnie rozważyć i skonsultować z opiekunem naukowym czy spodziewane korzyści 

z badań usprawiedliwiają ich prowadzenie. 

§ 16 

Doktorant nie podaje nieprawdziwych informacji w sprawozdaniach z postępów w nauce i 

osiągnięć naukowych, w szczególności publikacji i prezentacji konferencyjnych, w celu osiągnięcia 

korzyści. 

Rozdział V  
Dydaktyka 

§ 17 

Doktorant rzetelnie i sumienne przygotowuje powierzone mu zajęcia dydaktyczne dbając o poziom 

przekazywanej przez niego wiedzy. 



§ 18 

Doktorant podczas pierwszych zajęć dydaktycznych informuje studentów o programie zajęć, 

warunkach i terminach zaliczenia oraz kryteriach oceny uczestników zajęć. 

§ 19 

Doktorant oceniając wiedzę studentów stosuje sprawiedliwe, transparentne i zrozumiałe kryteria. 

§ 20 

Doktorant nie podaje zawyżonej ilości zrealizowanych godzin dydaktycznych w celu osiągnięcia 

korzyści. 

Rozdział VI  
Społeczność akademicka 

§ 21 

Doktorant dba o dobre imię Uniwersytetu szanując jego godność, tradycje i obyczaje. 

§ 22 

Doktorant dba o mienie Uniwersytetu, nie wykorzystuje go do celów osobistych, niezwiązanych z 

prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną. 

§ 23 

Doktorant w swoich kontaktach ze studentami, doktorantami, pracownikami Uniwersytetu, oraz 

pracownikami administracyjnymi i technicznymi powinien zachowywać się zgodnie z zasadami 

savoir-vivre. 

§ 24 

Doktorant w miarę możliwości angażuje  się  w działalność na rzecz społeczności akademickiej  

oraz uczestniczy w ważnych wydarzeniach Uniwersytetu. 

§ 25 

1. Doktorant dba o dobry wizerunek oraz prestiż Uniwersytetu i zawsze godnie go reprezentuje, ze 

świadomością, że jego postawa oraz kultura osobista budują wizerunek Uniwersytetu. 

2. Doktorant reprezentując Uniwersytet obowiązany jest do stosowania logotypów zgodnych z 

Systemem Identyfikacji Audiowizualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i informowania o swojej 

afiliacji.  



Rozdział VII  
Odpowiedzialność dyscyplinarna 

§ 26 

Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą w odrębnych przepisach za 

naruszenie prawa obowiązującego na Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta. 

Rozdział VIII  
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 27 

1. Rada Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego zwana dalej Radą na wniosek 

Rektora UJ, Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego lub 1/4 członków 

Rady uchwala Kodeks bezwzględną większością  głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Rady. 

2. Kodeks wchodzi w życie z momentem jego uchwalenia przez Radę. 

3. Do zmian Kodeksu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.  

§ 28 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Kodeksie doktorant powinien postępować zgodnie 

z przepisami zawartymi w  ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. 
zm.), Dobrymi praktykami badań naukowych -Rekomendacji, przepisami obowiązującymi na 
Uniwersytetu, w szczególności Akademickim Kodeksie Wartości uchwalonym w dniu 25 czerwca 
2003 roku na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz powszechnie przyjętymi 
normami etycznymi, a także zasadami współżycia społecznego i zwyczajów uniwersyteckich.


