Etyka w procesie dydaktycznym

Zasady obowiązujące członków społeczności akademickiej określają: Statut PWSZ
w Chełmie, Regulamin Studiów, Kodeks Etyki Studenta oraz Regulamin zarządzania
prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady
komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, stanowiący załącznik
do Uchwały nr 1/XCII/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia
30 marca 2015 r.
Do mechanizmów stosowanych w Uczelni w celu przeciwdziałania zjawiskom
patologicznym należą m. in.: promowanie wartości i postaw etycznych właściwych
dla środowiska akademickiego poprzez dostarczanie studentom wiedzy na temat ich
obowiązków oraz kształtowanie ich kompetencji społecznych związanych z dobrą organizacją
pracy oraz odpowiedzialnością za rezultaty własnych działań, a także przez zapewnienie
publicznego dostępu do obowiązujących dokumentów regulujących normy i zasady
postępowania członków społeczności akademickiej, wyjaśnianie studentom zasad oceniania
oraz umożliwianie im wglądu do ocenionych prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych i innych
dokumentujących
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dyplomowych studentów w systemie antyplagiatowym, hospitację zajęć nauczycieli
akademickich, ankiety oceny nauczycieli akademickich, okresową ocenę kadry dydaktycznej,
rejestrowanie godzin pobrań i zwrotów kluczy przez prowadzących zajęcia do sal
dydaktycznych.
W przypadku nieetycznego zachowania, student lub nauczyciel akademicki ponoszą
odpowiedzialność dyscyplinarną przed organami dyscyplinarnymi: Uczelnianą Komisją
Dyscyplinarną do Spraw Nauczycieli Akademickich, Komisją Dyscyplinarną dla Studentów,
Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Studentów, a także Sądem Koleżeńskim Samorządu
Studentów PWSZ w Chełmie i Odwoławczym Sądem Koleżeńskim Samorządu Studentów
PWSZ w Chełmie.
Studenci mogą zgłaszać nieetyczne zachowania nauczycieli akademickich lub
pracowników administracyjnych bezpośrednio do opiekunów roku powołanych zgodnie
z § 9 Regulaminu Studiów lub do Dyrektora Instytutu lub Kierownika Katedry (Zarządzenie
nr 5/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 lutego 2012

roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków). Mogą także
zgłaszać skargi i wnioski anonimowo przez uzupełnienie pytania otwartego w ankiecie lub
skorzystanie z Internetowej Skrzynki Jakości (zakładka: Jakość kształcenia) – Pismo okólne
nr 7/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 grudnia
2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Internetowej Skrzynki Jakości
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

