Etyka w procesie dydaktycznym

Zapewnianiu jakości kształcenia w Uczelni służy także podejmowanie działań, których
celem jest zapobieganie zjawiskom patologicznym w procesie kształcenia. 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 osiągnięcie
efektów uczenia się, weryfikację oryginalności prac dyplomowych studentów w systemie
antyplagiatowym, hospitację zajęć nauczycieli akademickich, ankietę oceny nauczycieli
akademickich, okresową ocenę kadry dydaktycznej, rejestrowanie godzin pobrań i zwrotów
kluczy przez prowadzących zajęcia do sal dydaktycznych. Ponadto wprowadzone zostały
standardy zachowań etycznych nauczycieli akademickich i studentów, które określają
odpowiednio Zarządzenie nr 87/2018 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Kodeks Etyki Studenta PWSZ w Chełmie wprowadzony
przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów PWSZ w Chełmie. Zachowania nieetyczne
studenci mogą zgłaszać bezpośrednio do opiekunów poszczególnych lat studiów
powoływanych zgodnie z § 13 Regulaminu Studiów, do dyrektora instytutu, kierownika
katedry lub do władz Uczelni (Zarządzenie nr 5/2012 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 24
lutego 2012 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków).
Informacje takie studenci mogą przekazywać także anonimowo (poprzez wypełnienie pytania
otwartego w ankiecie studenckiej lub przesłanie wiadomości za pośrednictwem Internetowej
Skrzynki Jakości która funkcjonuje zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2019 Rektora PWSZ
w Chełmie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Internetowej
Skrzynki Jakości w PWSZ w Chełmie).
W

przypadku

nieetycznego

zachowania

nauczyciel

akademicki

ponosi

odpowiedzialność dyscyplinarną przed Uczelnianą Komisją Dyscyplinarną do Spraw

Nauczycieli Akademickich (§78 Statutu Uczelni) oraz rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw
nauczycieli

akademickich

(zgodnie

z

ustawą

Prawo

o

szkolnictwie

wyższym

i nauce). Z kolei studenci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją
Dyscyplinarną dla Studentów, Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Studentów.
W celu przeciwdziałania w PWSZ w Chełmie negatywnym zachowaniom
w relacjach służbowych wprowadzony został Regulamin przeciwdziałania mobbingowi
w PWSZ w Chełmie (Zarządzenie nr 59/2019 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 23 lipca 2019
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w PWSZ
w Chełmie).

