Kodeks Etyki Doktoranta
Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN oraz
Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Działając na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) Samorząd Doktorantów Studium Doktoranckim
Nauk Przyrodniczych PAN oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych w
dniu 15 lutego 2021 roku uchwala niniejszy Kodeks Etyki Doktoranta.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Niniejszy Kodeks Etyki Doktoranta wskazuje zasady samoregulacji społeczności
doktoranckiej, gdzie za podstawę ustala się przeświadczenie o elementarnym charakterze
poszanowania cnót pracy badawczej oraz wspólnoty doktoranckiej.
§2
Ilekroć w Kodeksie jest mowa o Studium bądź Szkole, należy przez to rozumieć
odpowiednio Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN oraz Szkołę Doktorską Nauk
Przyrodniczych i Rolniczych.
§3
Ilekroć w Kodeksie jest mowa o Instytutach, należy przez to rozumieć Instytuty tworzące
Studium oraz Szkołę, tj. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Fizjologii Roślin im. F.
Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt oraz Instytut
Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy.
§4
Ilekroć w Kodeksie jest mowa o Doktorancie, należy przez to rozumieć każdą osobę
kształcącą się w Studium lub w Szkole.
§5
Kodeks określa zakres norm etycznych, których Doktorant zobowiązany jest przestrzegać.
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§6
Doktorant zobowiązany jest zapoznać się z Kodeksem oraz przestrzegać zasad w nim
zawartych, a ponadto przestrzegać praw i przepisów obowiązujących w Studium oraz Szkole,
Regulaminu Studiów Doktoranckich oraz zasad zawartych w ślubowaniu.
§7
Doktorant powinien charakteryzować się:
a) sumiennością;
b) bezstronnością i niezależnością od jakichkolwiek wpływów;
c) odpowiedzialnością za swoje czyny, słowa oraz pracę;
d) odwagą badawczą;
e) otwartością na współpracę;
f) rzetelnością i wiarygodnością przedstawianych badań.

Rozdział 2
Doktorant jako reprezentant Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN oraz
Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
§8
Doktorant zobowiązany jest dbać o dobry wizerunek Studium oraz Szkoły, realizując ich cele
i misję.
§9
Doktorant powinien szanować oraz promować tradycje Studium oraz Szkoły.
§10
Doktorant powinien czynnie angażować się w działalność akademicką, naukową
i popularyzatorską poprzez współorganizowanie oraz uczestnictwo w ważnych
wydarzeniach, a także wspierać inne przedsięwzięcia służące rozwojowi Studium oraz
Szkoły.
§11
Doktorant powinien szanować mienie Studium, Szkoły oraz Instytutów i nie wykorzystywać
go do celów osobistych, ani nie czerpać z niego korzyści materialnych.
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Rozdział 3
Społeczność Doktorantów
§12
Doktorant powinien traktować innych Doktorantów z należytym szacunkiem.
§13
Doktorant powinien w miarę możliwości podejmować współpracę z innymi Doktorantami,
zarówno w wymiarze naukowym jak i organizacyjnym.
§14
Doktorant powinien wspierać działalność Samorządu Doktorantów jako swoich
przedstawicieli. Zwraca się do niego w każdej sprawie, która wiąże się z jego
kompetencjami, również w sprawach spornych wymagających współpracy z kierownikiem
Studium oraz Szkoły.
§15
Doktorant nie powinien dopuszczać się zachowań nieetycznych w stosunku do innych
Doktorantów, w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie komuś krzywdy bądź
szkody.
§16
Doktorant powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie nieetyczne zachowania
innych Doktorantów.
§17
Wszelkie spory pomiędzy Doktorantem, a innymi Doktorantami, bądź członkami
społeczności akademickiej w pierwszej kolejności powinny być rozwiązywane polubownie.

Rozdział 4
Stosunek do władz Instytutów i innych
podmiotów, z którymi związany jest Doktorant
§18
Doktorant powinien odnosić się z należytym szacunkiem do pracowników naukowych, a
także innych pracowników Instytutów wchodzących w skład Studium oraz Szkoły, kierując
się zasadami moralnymi i etycznymi.
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§19
Doktorant nie powinien pozostawać obojętnym wobec wszelkich negatywnych, nieetycznych
działań mogących godzić w dobry wizerunek Studium, Szkoły oraz Instytutów.
§20
Doktorant nie powinien wykorzystywać powiązań rodzinnych lub koleżeńskich w celu
osiągnięcia jakichkolwiek korzyści.
§21
Doktorant nie powinien podejmować działań mających na celu skrzywdzenie lub poniżenie
innych członków społeczności akademickiej.
Rozdział 5
Nauka i studia
§22
Doktorant zobowiązany jest do rzetelnej i sumiennej pracy oraz ciągłego pogłębiania swojej
wiedzy, poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, konferencjach, sympozjach
i seminariach naukowych. Doktorant powinien zdobywać nowe umiejętności w trakcie
całego okresu trwania kształcenia.
§23
Doktorant powinien sumiennie przygotowywać się do egzaminów i innych form zaliczenia
przedmiotów.
§24
Doktorant nie powinien podejmować działań niedozwolonych, mogących wpłynąć na
adekwatną ocenę stanu jego wiedzy.
§25
Doktorant zobowiązany jest nie wykorzystywać cudzych praw autorskich i praw
pokrewnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.), w szczególności nie przywłaszczać sobie
autorstwa lub współautorstwa cudzego utworu, nie wprowadzać w błąd co do autorstwa lub
współautorstwa cudzego utworu oraz nie rozpowszechniać cudzego utworu bez podania
nazwiska lub pseudonimu jego twórcy.
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§26
Doktorant nie powinien przedstawiać fałszywych sprawozdań z postępów w nauce i
osiągnięć naukowych, w tym publikacji. Doktorant w badaniach naukowych powinien
przestrzegać zasad uczciwości naukowej i nie dopuszczać się plagiatu, fałszerstwa wyników
badań, nierzetelności w ich upowszechnianiu, w aplikowaniu o fundusze badawcze oraz
w prowadzeniu i recenzowaniu badań naukowych.
§27
Doktorant powinien cechować się postawą konstruktywnego i życzliwego krytycyzmu wobec
prac i koncepcji innych autorów, połączoną z obiektywną oceną swoich badań oraz dorobku
naukowego.
§28
Doktorant powinien przestrzegać zasad ustalania współautorstwa publikacji.
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