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Studijų sutarčių sąlygų, susijusių su etikos kodeksų laikymosi 
užtikrinimu, apžvalga 

 

Apklausos tikslas: įvertinti mokslo ir studijų institucijų studijų sutarčių sąlygų, susijusių su etikos 

kodeksų laikymusi, užtikrinimo galimybes. Šiam tikslui pasiekti Tarnyba kreipėsi į mokslo ir studijų 

institucijas (toliau – MSI) prašydama pateikti šiuos duomenis: 

- pateikti informaciją apie MSI sudaromų studijų sutarčių nuostatas, pagrindžiančias MSI 

įgyvendinamų studijų pakopų studentų teises ir pareigas elgtis atsakingai (etiškai);  

- nurodyti, kokias MSI priemones taiko ir veiksmus atlieka siekdama užtikrinti akademinės 

etikos kodekso, vidaus tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų laikymąsi studijų procese ir 

mokslinėje veikloje. 

 

Apklausos duomenų rinkimas: 2015 m. sausio 8 – 2015 m. vasario 9 d.  

 

Apklausos imtis: Tarnyba kreipėsi į 56 MSI, kuriose vykdomos pagrindinės (bakalauro), antrosios 

studijų (magistrantūros) ir / ar trečiosios studijų (doktorantūros) pakopų studijos. 38 (68 proc.) MSI 

pateikė prašomą informaciją, todėl apklausos duomenys apibendrinami tik pagal šių MSI pateiktą 

informaciją. 

 

Laiku apklausą užpildžiusių MSI 

skaičius 

Pavėluotai apklausą užpildžiusių 

MSI skaičius 

Apklausos neužpildžiusių MSI 

skaičius 

35 3 18 

 

Apklausos duomenų analizė: 2015 m. vasario 11–12 d. apklausos duomenys buvo analizuojami 

pagal studijų sutarties nuostatos tipą, atsakingo (etiško) elgesio nuostatą įgyvendinančių dokumentų 

rūšį ir taikomų drausminių nuobaudų studentams rūšį.  

 

Kontekstas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1022 buvo patvirtintos standartinės studijų sutarties sąlygos, kurios taikomos studijų sutartims, 

sudarytoms su studentais, pradėjusiais studijuoti nuo 2012–2013 studijų metų. Šių sąlygų 3.3 

papunktyje nustatyta, kad studijų sutartyje turi būti nurodyta „mokyklos ir studento teisės ir pareigos, 

neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymui (Žin., 2009, Nr. 54-2140) ir kitiems teisės aktams;“.  Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 55 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad studentas privalo 

„laikytis Akademinės etikos kodekso, kurį priima aukštoji mokykla“ (2 punktas) ir „laikytis šio 

[Mokslo ir studijų] įstatymo, aukštosios mokyklos statuto, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių.“ 

(3 punktas).  

Apklausos rezultatai: MSI praktika nustatant studentams pareigą laikytis akademinės etikos 

(akademinės etikos kodekso) yra dvejopa. MSI pateikti atsakymai dėl studijų sutarties nuostatos tipo 

pasiskirstė vienodai, t. y. jos nustato studentui pareigą laikytis akademinės etikos (akademinės etikos 

kodekso) arba kaip visiškai apibrėžtąją nuostatą, arba kaip blanketinę nuostatą (dažnai apibrėžiant 

laikytis akademinės drausmės). Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktikoje pasireiškia abeji 

studijų sutarties nuostatos tipai: visiškai apibrėžtoji nuostata taikoma tik laipsnio nesuteikiančiose 
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(rezidentūros) studijų sutartyse, o blanketinė nuostata – kitose Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

vykdomose studijose ir mokslo kryptyse.  

Akademinės etikos (akademinės etikos kodekso) laikymosi nuoseklumą parodo šios nuostatos 

integravimas į tokius MSI dokumentus kaip etikos kodeksus, studijų proceso dokumentus 

(pavyzdžiui, studijų nuostatus, studijų tvarką, studijų reguliaminą), statutą ir kitus dokumentus. 74 

proc. atsakymus pateikusių MSI nurodė, kad lygiavertė nuostata atsispindi ir etikos kodeksuose. 

 

Mokslo ir studijų institucijų, kurių dokumentuose įtvirtinta nuostata laikytis akademinės etikos (akademinės 

etikos kodekso), skaičius 

 

 

Prie sąžiningumo deklaracijos grupės buvo priskirti ir pasižadėjimai, patvirtinantys studento 

savarankišką ir sąžiningą egzamino užduočių atlikimą, o prie vidaus tvarkos taisyklių grupės – 

baigiamųjų darbų, disertacijų, jų santraukų elektroninių dokumentų parengimo, pateikimo įkelti ir 

įkėlimo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos talpyklas bei 

naudojimo tvarkos aprašas, studijavimo pasiekimų vertinimo aprašas, nuostatai dėl plagijavimo, 

baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo ir vertinimo tvarka, egzaminų sesijos tvarka ir dokumentai, 

susiję su kokybės vadybos sistemos užtikrinimu.   

MSI numato drausminių nuobaudų už nesąžiningą elgesį taikymą studentams. 53 proc. atsakymus 

pateikusių MSI nurodė, kad nesąžiningi studentai gali būti šalinami arba šalinami iš MSI. Vilniaus 

dailės akademija pažymėjo, kad šios drausminės nuobaudos taikymas yra dvejopas, t. y. studentas 

šalinamas su teise arba be teisės tęsti studijas.  

Rekomendacijos: Atsižvelgiant į gautus apklausos rezultatus ir siekiant didinti studentų pareigos 

laikytis akademinės etikos (akademinės etikos kodekso) efektyvumą, teikiamos šios rekomendacijos: 

1. Aiškiai visų pakopų, kurių studijas vykdo MSI, studijų sutartyse įtvirtinti studentams pareigą 

laikytis akademinės etikos (akademinės etikos kodekso). 

2. Integruoti nuostatą laikytis akademinės etikos (akademinės etikos kodekso), įtvirtinant ją visuose 

studijų procesui MSI reikalavimus nustatančiuose dokumentuose. 
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