Załącznik do Uchwały Nr 68/2011
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 czerwca 2011 r.

KODEKS WSKAZAŃ ETYCZNYCH

§1
Autorytet i ranga Uniwersytetu Wrocławskiego płyną z poszanowania tradycyjnych wartości
akademickich.
§2
Działania poznawcze podejmowane w ramach Uczelni powinny mieć przede wszystkim na względzie
poszerzanie stanu wiedzy (poprzez

eksplorację i interpretowanie obserwowanych zjawisk,

odkrywanie korelacji, budowę modeli, weryfikację hipotez), a nie doraźny cel osobisty lub
komercyjny.
§3
Nauczyciel akademicki przestrzega i broni tradycyjnych swobód akademickich: wolności badań
naukowych, swobody wypowiedzi, wolności nauczania i autonomii Uczelni.
§4
W badaniach naukowych i upowszechnianiu ich wyników nauczyciel akademicki kieruje się
zasadami uczciwości, szanując standardy związane z prawem autorskim i własnością intelektualną.
Przyjmując, że prawda jest nadrzędną wartością poznawczą, przeciwstawia się wszelkim próbom
fałszowania wyników badań naukowych i nie przywłaszcza sobie cudzych dokonań.
§5
Nauczyciel

akademicki

wystrzega

się

przyjmowania

korzyści,

które

mogłyby

ograniczać

niezależność wyników badań naukowych lub formułowania ocen i opinii. W swych działaniach dąży
do bezstronności i obiektywizmu.
§6
W swojej pracy naukowej i działalności organizacyjnej nauczyciel akademicki unika konfliktu
interesów, a w razie jego zaistnienia informuje o nim przełożonych lub władze Uczelni.

§7
Nauczyciel akademicki przeciwstawia się nepotyzmowi, protekcjonizmowi i korupcji, zabiegając o
to, by procedury mające wpływ na życie Uczelni były legalne i przejrzyste.
§8
W

kontaktach

służbowych

nauczyciel

akademicki

kieruje

się

życzliwością,

szacunkiem

i tolerancją, przeciwstawiając się wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu.
§9
Nauczyciel

akademicki

nie

nadużywa

stosunku

zależności

służbowej.

W

dyskusjach

i polemikach naukowych odwołuje się wyłącznie do rzeczowych i merytorycznych argumentów. W
swoich ocenach jest sprawiedliwy i rzetelny.
§ 10
Nauczyciel akademicki jest życzliwym nauczycielem, opiekunem i wychowawcą studentów oraz
młodych adeptów nauki. Doskonali swoje kompetencje i jakość nauczania, dbając o to, by treść
zajęć dydaktycznych odpowiadała aktualnemu stanowi wiedzy naukowej. Respektuje prawo
studentów do swobodnego wyrażania opinii. Ocenia osiągnięcia studentów rzetelnie i sprawiedliwie,
w oparciu o przejrzyste, jednolite kryteria.
§ 11
Do

zasad

obowiązujących

Uniwersytet

Wrocławski

należy

stwarzanie

członkom

wspólnoty

instytucjonalnych warunków sprzyjających realizacji etosu akademickiego. Każdy przypadek
naruszenia etosu akademickiego winien spotykać się ze zdecydowaną reakcją władz Uczelni.

