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REKOMENDACIJŲ MOKSLO IR STUDIJŲ 

INSTITUCIJŲ AKADEMINĖS ETIKOS 

KODEKSAMS PROJEKTAS 



REKOMENDACIJŲ PROJEKTO IŠTAKOS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr.

ISAK-2485 „Dėl rekomendacijų akademinės etikos kodeksams patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatos:

Akademinė bendruomenė naudojasi akademine laisve ir vadovaujasi Akademinės etikos kodeksu, kurį

pagal akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus rekomendacijas parengia ir tvirtina mokslo ir

studijų institucijos (53 straipsnio 4 dalis)

Studentai privalo: <...> laikytis Akademinės etikos kodekso, kurį priima aukštoji mokykla (55 straipsnio 

3 dalies 2 punktas)

Dėstytojai ir mokslininkai, doktorantai mokslo įstaigose ir t.t.?

Naujų mokslo ir studijų institucijų atsiradimas

www.etika.gov.lt

negalioja nuo 2009-06-24



TARPTAUTINĖ ETIKOS KODEKSŲ PRAKTIKA

Etikos kodeksas – didelės apimties elgesio normų rinkinys, galintis siekti iki 100 puslapių.

Etikos kodeksas – mažos apimties elgesio normų rinkinys, galintis siekti iki 10 puslapių.

Mokslo ir studijų institucijos vadovaujasi vienu arba keliais etikos principais savo veikloje.

www.etika.gov.lt

Nė vienas Kalifornijos technologijos instituto 

akademinės bendruomenės narys negali 

nesąžiningai įgyti pranašumo prieš kitus 

Instituto bendruomenės narius 

(California Institute of Technology Honor Code

Handbook, May 2014)

Dora, teisingumas, atvirumas, pagarba, tiesa, 

atsakomybė. 

(University of Toronto Code of Behaviour and

Academic Matters, August 1995)



REKOMENDACIJŲ PROJEKTAS: KAS NAUJO? (1)

Apibrėžtos šios sąvokos: akademinė bendruomenė; akademinė etika; pamatinės

akademinės etikos vertybės; socialiai atsakingas elgesys; suinteresuotosios šalys ir pan.

Apibrėžti akademinės etikos kodekso tikslai ir funkcijos

Integruotas atviros prieigos principo įgyvendinimas studijų procese ir mokslinėje veikloje

Išplėstas etikos pažeidimų turinys pagal nūdienos aktualijas (pavyzdžiui, nepranešimas

apie pastebėtus akademinio nesąžiningumo atvejus)

Įvesta studento sąžiningumo deklaracija (ji gali būti taikoma ir klausytojams)

Sąžiningumo deklaracija mokslininkui dėstytojui?

www.etika.gov.lt



REKOMENDACIJŲ PROJEKTAS: KAS NAUJO? (2)

Akademinės etikos kodekso priėmimas ir įgyvendinimas:

- Viešumo principo įgyvendinimas;

- Atvirumo principo įgyvendinimas;

- Švietėjiškos veiklos įgyvendinimas.

Akademinės etikos kodekso priežiūra:

- Etikos komiteto sudarymo principai;

- Reikalavimai etikos komiteto nariams;

- Studentų atstovybės teisė atskirai svarstyti studentų galimus etikos pažeidimus;

- Etikos komiteto iniciatyvos teisė;

www.etika.gov.lt



REKOMENDACIJŲ PROJEKTAS: KAS NAUJO? (3)

Akademinės etikos kodekso priežiūra:

- Nustatytas terminas pranešti apie galimus akademinės etikos pažeidimus – per 60

kalendorinių dienų nuo galimo akademinės etikos pažeidimo padarymo ar

paaiškėjimo, išskyrus tam tikras padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo bei

visas plagijavimo formas;

- Kada Etikos komitetas nenagrinėja pranešimo ar informacijos perduoda Akademinės

etikos ir procedūrų kontrolieriui;

- Suteikta apsisprendimo laisvė dėl anoniminių pranešimų nagrinėjimo;

- Teisės gauti informaciją įgyvendinimas (pavyzdžiui, pateikiama susipažinti su asmens

duomenų subjektu susijusi esama medžiaga ir, jeigu reikia, nuasmeninama, nustačius

kito asmens duomenų buvimą);

www.etika.gov.lt



REKOMENDACIJŲ PROJEKTAS: KAS NAUJO? (4)

Akademinės etikos kodekso priežiūra:

- Etikos komiteto teisė priimti sprendimą, kai akademinės bendruomenės narys

ignoruoja ar atsisako pateikti informaciją;

- Etikos komiteto atskaitomybė (metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos viešas

skelbimas).

SKATINAMA

- Apibrėžti nuostatas, susijusias su stojančiaisiais, klausytojais, pretendentais eiti

pareigas, partneriais (pavyzdžiui, mokslo ir verslo bendradarbiavimo atveju);

- Vadovautis užsienio šalių ir tarptautine patirtimi.

www.etika.gov.lt



DISKUSIJA

Prašymai pateikti konkrečius pasiūlymus elektroniniu paštu

lraepk@lrs.lt iki 2015 m. kovo 5 d.:

- nurodant, kuri rekomendacijų nuostata yra taisytina ir

kodėl,

- pateikiant siūlymą, kaip rekomendacijų nuostata turėtų

būti pataisyta.

www.etika.gov.lt

mailto:lraepk@lrs.lt


ATLIKTOS APŽVALGOS

2014 m. atliktos apžvalgos:

- Apžvalga 2009-2013 m. tyrėjai (mokslininkai), paskelbę 10 ir daugiau mokslo darbų;

- Apžvalga apie taikomus tarptautinius citavimo standartus (+ rekomendacijos);

- Apžvalga apie atsakomybės skatinimą Bolonijos procese;

- Apžvalga apie etikos auditą aukštojo mokslo sektoriuje.

2015 m. atliekamos apžvalgos:

- Apžvalga apie studijų sutarties nuostatą laikytis akademinės etikos (akademinės

etikos kodekso).

2015 m. svarstoma rengti:

- Rekomendacijas dėl akademinio sąžiningumo principo įgyvendinimo mokslinėje

veikloje. (Danish Code of Conduct for Research Integrity) (Decisions)

www.etika.gov.lt

http://ufm.dk/publikationer/2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/councils-and-commissions/the-danish-committees-on-scientific-dishonesty/decisions/decisions


Naujienų prenumerata - http://www.etika.gov.lt/?lang=lt
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