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Wiedza i umiejętności są z pewnością niezmiernie istotne dla osób wykonujących zawód medyczny, jednak 

uczciwość powinna być wartością, co najmniej równie ważną. Będąc studentem powinieneś wyrobić w sobie tą 

cechę. Profesjonalne środowisko medyczne dba o swą wiarygodność lub uczciwość. Dlatego też student 

Uniwersytetu Medycznego nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie i nie akceptuje tych, którzy tak czynią. 

1. Przekazanie bądź wykorzystywanie cudzej pracy w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej jest formą 

oszustwa wobec wykładowcy. Oceny są odzwierciedleniem wiedzy i umiejętności studenta, które będzie on 

mógł wykorzystywać w przyszłości. Omijając właściwy system oceniania oszukuje nie tylko swojego 

wykładowcę, ale też swojego przyszłego pracodawcę, pacjentów, którzy będą polegać na jego wiedzy 

medycznej i profesjonalizmie, a także społeczeństwo w ogólnym ujęciu. 

2. Takie postępowanie może przynieść niepożądane efekty, takie jak brak uzyskania tytułu. 

3. Czy można być zadowolonym z efektu będącego rezultatem końcowym takiego postępowania? 

Honor jest sposobem życia wpływającym na każdy jego aspekt - nie jest jedynie zbiorem reguł, których naruszenie 

musi zostać ukarane. Honorowe podejście powinno objąć cały obszar Twojego medycznego życia – zarówno  

w ujęciu osobistym jak i zawodowym, ponieważ wyrobione przyzwyczajenia umysłu, takie jak uczciwość, mają 

później wpływ na Twoje działanie w różnych sytuacjach, a w szczególności stresowych. 

Honorowe podejście do życia jest ideą motywującą do określonych działań. Jego głównym celem nie jest bowiem 

piętnowanie pewnych zachowań, lecz budowanie wartości zaufania i uczciwości w każdym członku medycznej 

społeczności. Postępowanie według zasad honoru jest umiejętnością, której nauka powinna być istotną częścią 

przygotowania do praktyki medycznej zgodnej z etyką. 

Zobowiązanie: 

W każdej sytuacji i z pełną świadomością będę postępować zgodnie z właściwymi zasadami, gdyż jest to droga, którą 

należy podążać, bez strachu przed jakąkolwiek karą. Jeśli mi, jako osobie wykonującej zawód medyczny, nie będzie 

można zaufać, moja wiedza medyczna nie będzie mogła być użyteczna dla innych. Bowiem poziom publicznego 

zaufania do środowiska medycznego jako postępującego zgodnie z zasadami honoru jest podstawowym czynnikiem 

funkcjonowania zawodu medycznego. Jeśli nie będzie można mi zaufać, nie będę mógł być uznany za członka 

profesjonalnej społeczności medycznej. 
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