
Z A S A D Y  W Y Z N A C Z A J Ą C E  S T A N D A R D Y  P O S T Ę P O W A N I A  

D O K T O R A N T A  

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

1. Doktorant wstępując do społeczności akademickiej składa ślubowanie następującej treści: 

Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, ślubuję uroczyście, że będę wytrwale zdobywać i doskonalić swoją wiedzę i swe 

umiejętności, dążąc do prawdy naukowej, przestrzegając zasad rzetelności i etyki w nauce oraz zasad 

dobrej praktyki w badaniach naukowych, z najwyższą starannością realizować pracę naukową oraz 

wywiązywać się z obowiązków określonych Statutem, regulaminem szkoły doktorskiej i zarządzeniami 

władz Uczelni”. 

2. Doktorant przyjmuje następujące zasady etyczne jako członek społeczności akademickiej: 

a/ Za podstawę etyki uznaje poszanowanie godności człowieka. 

b/ W swoim postępowaniu kieruje się sumieniem, jako strażnikiem wartości etycznych, akceptując 

jednocześnie fakt, że ocena jego postępowania podlega gremiom uczelnianym do tego powołanym. 

c/ Zachowuje takt i wysoką kulturę osobistą wobec wszystkich członków społeczności akademickiej, 

nikogo z żadnego powodu nie dyskryminując i nie poniżając. 

d/ Odnosi się z szacunkiem i zaufaniem do swoich przełożonych i opiekunów, a także wykazuje 

szczególną dbałość o wysokie standardy postępowania studentów i doktorantów. 

e/ Wspiera wszelkie działania organizacyjne i promocyjne swojej Uczelni i Szkoły Doktorskiej. 

f/ Z szacunkiem i poszanowaniem wypowiada się o swojej Almae Matris i jej tradycji, mając 

świadomość, że jako jej reprezentant buduje nie tylko teraźniejszy potencjał materialny, ale także 

ponadczasowy prestiż. 

3. Doktorant przyjmuje następujące zasady etyczne jako naukowiec: 

a/ W swoim postępowaniu kieruje się wartościami etycznymi, rzetelnością naukową, a swój etos 

pracy buduje na dobrych praktykach w nauce. 

b/ Zdaje sobie sprawę, że na przestrzeni lat naukowcy wypracowali w społeczeństwie szczególny 

szacunek i autorytet, stąd na osobach podejmujących pracę badawczą ciąży ogromna 

odpowiedzialność, aby nie zawieść pokładanej w nich nadziei u przełożonych, wspólnoty 

akademickiej, społeczeństwa i ludzkości. 

c/ Wie, że postępowaniem naukowca kierują określone zasady wprowadzone przez środowisko 

naukowe oraz, że jest zobowiązany owe wytyczne poznać oraz przestrzegać podczas prowadzonej 

pracy badawczej. 

d/ W swoim bezpośrednim otoczeniu i w społeczności akademickiej dba o wysoki poziom 

prowadzonych badań i etos pracy naukowej, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom i nieetycznym 

zachowaniom oraz szanując prawa autorskie. 

4. Doktorant przyjmuje następujące zasady etyczne jako student: 

a/ Sumiennie korzysta z zaproponowanego programu kształcenia służącego rozwojowi naukowemu, 

uczestniczy w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych, szkoleniach i konferencjach. 



b/ Uczestniczy w zajęciach i konwersatoriach ze swoim opiekunem naukowym oraz wskazanymi przez 

niego osobami. 

c/ Przy zdobywaniu zaliczeń przedmiotów poddaje się uczciwie weryfikacji wiedzy, a wykazane 

niedociągnięcia i zaległości skrupulatnie uzupełnia. 

5. Doktorant przyjmuje następujące zasady etyczne jako nauczyciel: 

a/ Dba o wysoki poziom przekazywanej wiedzy, jej aktualność i zgodność ze wszystkimi obiektywnymi 

prawami obowiązującymi w dziedzinie nauki. 

b/ Jest odpowiedzialny za sposób i jakość wiedzy przekazywanej studentom, kierując się szacunkiem 

do studentów i odpowiedzialnością za rozwijanie w nich pasji naukowej i zamiłowania do 

studiowanej dziedziny nauki. 

c/ Uczciwie i skrupulatnie wypełnia pensum dydaktyczne w powierzonym wymiarze. 

6. Zalecamy Doktorantom zapoznanie się z następującymi dokumentami: 

a/ Komisja do Spraw Etyki w Nauce, Kodeks etyki pracownika naukowego, wydanie III, Polska 

Akademia Nauk, Warszawa 2020  

(https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_

na_stronę.pdf) 

b/ Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Kodeks - Dobre Praktyki W Szkołach Wyższych 

opracowany przez Fundację Rektorów Polskich, uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 26.04.2007 r. (www.ump.edu.pl/uniwersytet/senat/komisja-

ds-etyki-i-dobrych-obyczajow-w-nauce). 

c/ Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

(doktoranci.ump.edu.pl/kodeks-etyki) 

d/ Kodeks Etyki Doktoranta (krd.edu.pl/dokumenty/kodeks-etyki-doktoranta/) 

https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stronę.pdf
https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stronę.pdf

