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AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS 

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

1. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos

nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr.

XI-1583 „Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus

tarnybos įsteigimo ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų

kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=424020
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=406672&p_query=&p_tr2=2


AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS 

VEIKLA (1)

Kontrolieriaus uždaviniai ir funkcijos:

1. Skatinimas laikytis akademinės etikos kodeksų ir akademinių procedūrų

(rekomendacijų dėl akademinės etikos kodeksų ir kitų akademinės etikos priemonių

parengimas; diskusijų bei konferencijų akademinės etikos klausimais inicijavimas ir

dalyvavimas jose; statistinių tyrimų, susijusių su akademine etika ir procedūromis,

rezultatų viešinimas; etikos ir procedūrų pažeidimų viešinimas ir kt).

2. Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų laikymosi priežiūra ir

kontrolė (statistinių tyrimų, susijusių su akademine etika, rezultatų viešinimas; etikos

pažeidimų viešinimas, Kontrolieriaus sprendimų priėmimas ir kt.).

3. Skundų nagrinėjimas ir tyrimų Kontrolieriaus iniciatyva dėl akademinės etikos ir

procedūrų galimų pažeidimų atlikimas (faktinių duomenų surinkimas, informacijos

analizė, Tarnybos Patariamojo komiteto narių nuomonės vertinimas, sprendimo

parengimas ir skelbimas).

4. Vietinis ir tarptautinis bendradarbiavimas (keitimasis informacija bei gerąja praktika

su akademinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir kt.).



AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS 

VEIKLA (2)

Kontrolieriaus veikla grindžiama teisėtumo, nešališkumo, teisingumo, viešumo

principais (Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas).

Kontrolieriaus tarnybos veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, nešališkumo,

aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų dėstytojų ir tyrėjų, taip pat kitų akademinės

bendruomenės narių teisių ir jų teisėtų interesų prioriteto, veiklos laisvės,

savarankiškumo ir viešumo principais.



AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS 

SPRENDIMAI

Išnagrinėjęs skundą ar atlikęs tyrimą savo iniciatyva, Kontrolierius, vadovaudamasis

Mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 12 dalimi, turi teisę priimti tokius sprendimus:

1) informuoti mokslo ir studijų institucijas ir Švietimo ir mokslo ministeriją apie

asmenis, padariusius akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų;

2) įpareigoti mokslo laipsnį suteikusią ir (arba) konkursą pareigoms eiti vykdžiusią

instituciją atšaukti sprendimą dėl mokslo laipsnio suteikimo ir (arba) konkurso

laimėtojo;

3) rekomenduoti mokslo ir studijų institucijoms atšaukti sprendimą, priimtą remiantis

akademinę etiką ir procedūras reglamentuojančiais dokumentais;

4) rekomenduoti darbuotojui atsisakyti dalyvauti vykdomame mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projekte;

5) informuoti už atitinkamą sritį atsakingą instituciją apie nukentėjusius nuo

akademinės etikos pažeidimų asmenis (autorius);

6) informuoti teisėsaugos institucijas, jei nustatomas nusikalstamos veikos požymis;

7) kreiptis į teismą, jei nevykdomas kontrolieriaus įpareigojimas;

8) viešinti nustatytus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo atvejus;

9) pripažinti skundą nepagrįstu.

www.etika.gov.lt 



2013 M. TYRIMAS DĖL AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSŲ IR AKADEMINĖS 

ETIKOS IR PROCEDŪRŲ PAŽEIDIMŲ

Siekiant skatinti mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos ir procedūrų,

prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip jos laikosi akademinės etikos kodeksų bei kaupti, nagrinėti ir

apibendrinti duomenis apie Kontrolieriui žinomus akademinės etikos ir procedūrų

pažeidimus buvo atliktas tyrimas.

Pagal AIKOS svetainėje (http://www.aikos.smm.lt) pateiktą mokslo ir studijų institucijų

sąrašą buvo apklaustos 47 aukštosios mokyklos (23 universitetai ir 24 kolegijos) ir 22

mokslinių tyrimų institutai – iš viso 69 mokslo ir studijų institucijos.

Minėtų mokslo ir studijų institucijų buvo prašoma pateikti informaciją apie institucijoje

taikomą akademinės etikos kodeksą, institucijoje sudarytą komisiją ar kitą instituciją,

nagrinėjančią ginčus, susijusius su akademine etika ir procedūromis, taip pat kreipimųsi

skaičių į komisiją ar kitą instituciją dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų nuo

2010 m. iki 2013 m. spalio mėn. (įskaitytinai).

Prašomą informaciją pateikė 52 mokslo ir studijų institucijos (76,60 % visų aukštųjų

mokyklų ir 68,18 % mokslinių tyrimų institutų)

http://www.aikos.smm.lt/


0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Valstybiniai universitetai

Nevalstybiniai universitetai

Valstybinės kolegijos

Nevalstybinės kolegijos

Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai

Nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai

Mokslo ir studijų institucijų skaičius, išreikštas procentais, kurios turi priėmusios 
etikos kodeksus ir/ar sudariusios etikos komisijas ar kt.

Etikos komisija (%) Etikos kodeksas (%)

! Pastaba: Mokslo ir studijų institucijos, kurios Kontrolieriui nepateikė prašomos informacijos, į

statistiką įtrauktos, kaip neturinčios etikos kodeksų ir/ar etikos komisijų.
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Pagrįstų ir nepagrįstų kreipimųsi skaičius nuo 2010 m. iki 2013 m. spalio 
mėnesio į mokslo ir studijų institucijas dėl akademinės etikos ir 

procedūrų pažeidimų

Pagrįsti kreipimaisi Nepagrįsti kreipimaisi

Iš viso mokslo ir studijų institucijos nuo 2010 m. iki 2013 m. spalio m. gavo 90 kreipimųsi.

TYRIMAS (1)



2013 M. ATLIKTO TYRIMO IŠVADOS

Iš mokslo ir studijų institucijų pateiktų duomenų matyti, kad nevalstybinės mokslo ir

studijų institucijos abejoja akademinės etikos kodekso svarba, sprendžiant etiško

akademinio elgesio dilemas, užtikrinant studijų ir mokslinių tyrimų kokybės atlikimą,

skatinant sąžiningumą, mokslinės veiklos ir studijų skaidrumą, profesinę atsakomybę bei

laisvę.

Valstybinėse mokslo institucijose sudarytos geresnės sąlygos akademinei

bendruomenei pranešti apie akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus ir užtikrinti bei

gerinti studijų ir mokslinių tyrimų atlikimo kokybę.

Nevalstybinių mokslinių institutų mokslininkams, lyginant su dėstytojais ir studentais

bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslininkais, nėra sudarytos tinkamos sąlygos

kreiptis dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų bei nėra mechanizmų, leidžiančių

spręsti galimus konfliktus, susijusius su mokslinių tyrimų etika.



2014 M. TYRIMAS DĖL NUSTATYTŲ PLAGIATŲ

45 aukštųjų mokyklų buvo prašoma Kontrolieriui pateikti informaciją apie išaiškintus

plagijavimo (pagal tai, kaip ši sąvoka apibrėžta tos institucijos galiojančiame etikos

kodekse ar kitame vidaus dokumente) atvejus:

1) Studentų baigiamuosiuose (magistro/bakalauro) darbuose;

2) Kituose studentų rašto darbuose (jeigu jie buvo tikrinami dėl plagijavimo atvejų);

3) Doktorantų (daktaro) disertacijose;

4) Dėstytojų mokslo publikacijose;

5) Mokslo darbuotojų parengtuose mokslo darbuose.

Taip pat buvo prašoma pateikti informaciją apie institucijoje naudojamas priemones 

(kompiuterinės programos, metodikos ir pan.), tikrinant nurodytos mokslo produkcijos 

autentiškumą ir nustatant plagijavimo atvejus.

Prašomą informaciją pateikė 41 aukštoji mokykla.
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Iš viso aukštosios mokyklos 2010-2013 m. nustatė 406 plagijavimo atvejus.
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97,29 % visų nustatytų plagiatų sudaro įvairūs studentų rašto darbai
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Skaičiuojant santykį, panaudoti Lietuvos statistikos departamento turimi duomenys apie studentų skaičių aukštosiose 

mokyklose 2010-2012 m. bei AIKOS svetainėje pateikti besimokančių studentų skaičiai už 2013 m. (www.aikos.smm.lt).

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.

Valstybiniai universitetai 0,00029 0,00025 0,00029 0,00051

Nevalstybiniai universitetai 0,00601 0,00567 0,00604 0,00742

Valstybinės kolegijos 0,00038 0,00047 0,00058 0,00066

Nevalstybinės kolegijos 0,00022 0,00034 0,00001 0,00012
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2010-2013 m. aukštosiose mokyklose nustatytų plagiatų ir studijuojančių 
studentų skaičiaus santykis
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Aukštųjų mokyklų dažniausiai naudojamos plagiatų aptikimo sistemos ir metodai

* Kai kurios aukštosios mokyklos išreiškė nepasitikėjimą Plag.lt sistema, kuri sukuria palankias sąlygas įkeltų darbų prekyba.

** EPAS (elektroninė plagiato aptikimo sistema) – dokumentų sutapties nustatymo posistemė diegiama visose Lietuvos 

aukštosiose mokyklose, kuri bus sukurta įgyvendinant „eLABa“ projektą.

*** Darbo vadovai dažniausiai pirminėje darbų patikros stadijoje naudoja Google paieškos sistemą.



Aukštųjų mokyklų naudojamos kitos plagiatų aptikimo programos ir 

metodai 

o PlagiScan technologija

o Virtualioji biblioteka Aleph

o Turnitin programa

o Viper Plagiarism Scanner programa

o Plagiarism Detector programa

o iThenticate sistema

o Anti-plagiat programa

o Kokybės vadybos sistema



Aukštųjų mokyklų naudojamos plagiato prevencijos priemonės

o Griežtos Studijų nuostatų, Etikos kodekso normos, pvz., „už nusirašinėjimą, 

plagijavimą, kitokį nesąžiningumą ir apgaudinėjimą per atsiskaitymus, atliekant įvairius 

darbus ir egzaminų sesijos metu baudžiama: neleidžiama perlaikyti egzamino, reikia iš 

naujo kartoti dalyką (modulį), gali būti šalinama iš Universiteto (...); studijas galima 

atnaujinti ne anksčiau kaip po 3 metų.“ Plagijavimas laikomas vienu iš šiurkščiausių 

akademinio sąžiningumo pažeidimų, už kurį griežtai baudžiama.

o Tarpiniai atsiskaitymai (dalimis)

o Individualios savarankiškų darbų užduotys

o Darbų recenzavimas, oponavimas

o Baigiamieji darbai siejami su baigiamųjų praktikų vietomis ir šių praktikų ataskaitomis

o Visi rašto darbai, projektai, praktikų ataskaitos yra rengiamos stebint ir konsultuojant 

vadovui

o Studentai mokomi tinkamai naudotis informacijos šaltiniais ir juos teisingai cituoti

o Darbų autoriai pasirašo Autorių garantinį raštą

o Patvirtintas pažeidimų prevencijos priemonių planas

o Veikia Studijų kokybės laboratorija, kuri rūpinasi rašto darbų kokybe, kuria darbų 

autentiškumo tikrinimo ir vertinimo metodikas



ABIEJŲ TYRIMŲ DUOMENŲ PALYGINIMAS

Pagal 2014 m. Tarnybos atlikto tyrimo duomenis, nuo 2010 m. iki 2013 m. aukštosiose

mokyklose nustatyti 406 plagijavimo atvejai (daugiausia studentų baigiamuosiuose ir

kituose rašto darbuose).

2013 m. Tarnybos atlikto tyrimo duomenimis, aukštosios mokyklos per tą patį laikotarpį buvo

gavusios 90 kreipimųsi dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų, kurie buvo

nagrinėjami etikos komisijose.

Šie skaičiai skiriasi 4.5 kartų. Darytina išvada, kad ne visi galimo plagijavimo atvejai yra

nagrinėjami mokslo ir studijų institucijų etikos komisijose.



PASIŪLYMAI 

1. Siūlytina Mokslo ir studijų institucijose įdiegti (įdiegtas – tobulinti) informacines

sistemas, leidžiančias patikrinti rašto darbų autentiškumą, ir jas centralizuoti.

2. Siūlytina visus plagijavimo atvejus nagrinėti etikos komisijoje ar kitoje institucijoje,

nagrinėjančioje ginčus, susijusius su akademine etika ir procedūromis.

3. Skatinant mokslo ir studijų institucijos etikos savireguliaciją, rekomenduojamas

studentų komisijų/komitetų, nagrinėjančių akademinio sąžiningumo ir kitus etikos

pažeidimų atvejus, aukštosiose mokyklose sudarymas.

4. Siūlytina keisti etikos komisijų kokybinę sudėtį, į ją įtraukiant socialinius partnerius ir

studentus, taip mažinant atotrūkį tarp studentų ir dėstytojų ir užtikrinant komisijų veiklos

skaidrumą.

5. Siūlytina atsižvelgti į Kontrolieriaus rekomendacijas, tobulinant mokslo ir studijų

institucijų etikos kodeksus; pabrėžti valstybinėms ir nevalstybinėms mokslo ir studijų

institucijoms etikos kodekso svarbą, užtikrinant studijų ir mokslinių tyrimų atlikimo kokybę,

skatinant sąžiningumą, mokslinės veiklos skaidrumą, profesinę atsakomybę bei laisvę,

nustatant etines teises, įsipareigojimus ir atsakomybę.

6. Skatinti studentų iniciatyvas, padėsiančias užtikrinti sąžiningą baigiamųjų darbų

rašymą.



Dėkojame už dėmesį!


