
LIETUVOS RESPUBLIKOS
AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ 

KONTROLIERIUS 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau –

Kontrolierius) kaupia, nagrinėja ir apibendrina duomenis apie Kontrolieriui žinomus Mokslo ir

studijų įstatymo, mokslo ir studijų institucijų statutų, akademinės etikos kodeksų pažeidimus,

taikytus administracinės atsakomybės atvejus, taip pat kitus duomenis, susijusius su akademinės

etikos ir procedūrų laikymusi Lietuvoje.

Kontrolierius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, visuomenei teikia atliktą analizę:

AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSŲ IR SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS MOKSLO IR STUDIJŲ

INSTITUCIJOSE.

Kontrolieriaus analizės yra laisvai prieinamos Akademinės etikos ir procedūrų

kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) internetinėje svetainėje www.etika.gov.lt (žr. Analizės).

Pažymėtina, kad be raštiško Kontrolieriaus leidimo naudoti ir platinti Tarnybos interneto svetainėje

esančią informaciją griežtai draudžiama. Gavus sutikimą, Tarnybą privaloma nurodyti kaip šaltinį.

Kilus klausimų dėl analizės duomenų ir / ar jų (dalies) panaudojimo, kreiptis el. paštu

lraepk@etika.gov.lt arba telefonu +370 706 65 161.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius                               dr. Vigilijus Sadauskas

http://www.etika.gov.lt/
mailto:lraepk@etika.gov.lt


AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSŲ 
IR SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS 
MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE

Kontekstas:

Kontrolierius atkreipė dėmesį į tai, kad mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI)

akademinės etikos kodeksai ir informacija apie MSI akademinės etikos ar kitas ginčų nagrinėjimo

komisijas dažnai nėra skelbiama viešai arba sudėtingai prieinama akademinės bendruomenės

nariams ir suinteresuotiems asmenims. Todėl Kontrolierius, siekdamas įgyvendinti Lietuvos

Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų, patvirtintų 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“ (toliau – Nuostatai),

12 punkto 2 ir 3 papunkčiuose nustatytus uždavinius bei vadovaudamasis Nuostatų 14 punkto 1 ir 2

papunkčiais, ėmėsi iniciatyvos atlikti MSI apklausą.



APKLAUSOS DUOMENYS

Apklausos tikslas:

įvertinti su akademine etika susijusios informacijos pateikimą MSI internetinėse svetainėse. Šiuo tikslu 

Kontrolierius kreipėsi į MSI prašydamas: 

1) pateikti MSI Akademinės etikos kodekso tinkamai patvirtintą kopiją;

2) pateikti dokumento, kuriuo patvirtintas Akademinės etikos kodeksas, tinkamai patvirtintą
kopiją;

3) nurodyti MSI interneto svetainės skiltį, kurioje skelbiamas Akademinės etikos kodeksas, ir
pateikti aktyvią nuorodą į Akademinės etikos kodeksą;

4) pasikeitus Akademinės etikos kodeksui informuoti Kontrolierių ir pateikti susijusią
informaciją;

5) skelbti aktualią informaciją, susijusią su MSI akademinės etikos ar kita ginčų nagrinėjimo
komisija, MSI interneto svetainėje;

6) pateikti aktyvią nuorodą į paskelbtą informaciją, susijusią su MSI akademinės etikos ar kita
ginčų nagrinėjimo komisija;

7) skelbti Tarnybos interneto svetainės nuorodą www.etika.gov.lt MSI interneto svetainėje ir
nurodyti skiltį, kurioje nuoroda yra skelbiama.

Apklausos duomenų rinkimas:

2017 m. birželio 12–23 d.

Duomenys pakartotinai žiūrėti lapkričio 20 d.

Apklausos imtis:

Kontrolierius kreipėsi į 60 MSI (žr. 1 priedą): 14 valstybinių ir 5 nevalstybinius universitetus, 12

valstybinių ir 10 nevalstybinių kolegijų, 13 valstybinių ir 6 nevalstybinius institutus. Atsakymus į

apklausą pateikė 52 MSI. Duomenų apie atsakymo nepateikusių MSI akademinės etikos

kodeksus ir susijusią informaciją Kontrolierius ieškojo savarankiškai naudodamasis

internetinėmis paieškos sistemomis. Išsamus duomenų pateikimo Tarnybai paveikslas

pateiktas kitame lape (žr. 1 pav.).

Duomenų nepateikė:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Vilniaus universitetas

LCC tarptautinis universitetas

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Baltijos pažangių technologijų institutas

Rytų Europos studijų centras

Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“

http://www.etika.gov.lt/




APKLAUSOS REZULTATAI: Akademinės etikos kodeksai

MSI turėjo pateikti Akademinės etikos kodekso (toliau – Kodeksas) tinkamai patvirtintą kopiją ir nurodyti aktyvią interneto
svetainės nuorodą į Kodeksą.

5 iš 60 MSI neturi patvirtinto Kodekso2. Didžioji dalis MSI (91,67%), išskyrus nevalstybinius mokslinių tyrimų institutus, yra
patvirtinusios Kodeksus (žr. 2 pav.).

Kontrolieriaus žiniomis, Kodekso neturi:

Taip pat pažymėtina, kad Balstogės universiteto filialas „Ekonomikos-informatikos fakultetas“ turi tris skirtingus Kodeksus
studentams, doktorantams ir mokslo darbuotojams. Filialo mokslo darbuotojams taikomą Kodeksą parengė Lenkijos mokslo
akademija. Filialo Kodeksai pateikti lenkų kalba, vertimo į lietuvių kalbą nėra.

Lietuvoje teiktos dvi rekomendacijos Kodeksų rengėjams:

1) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-2485 patvirtintos
Rekomendacijos akademinės etikos kodeksams;

2) Kontrolieriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintos Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų
priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijos.

Didesnė dalis Kodeksą turinčių MSI (59,26%) Kodeksą patvirtino ar atnaujino po 2015 m. kovo 31 d. rekomendacijų (žr. 3
pav.)1. Išsamus aktualios Kodekso redakcijos patvirtinimo MSI paveikslas pateiktas kitame lape (žr. 4 pav.).

1 Į skaičiavimą nėra įtrauktas Balstogės universiteto filialas „Ekonomikos-informatikos fakultetas“: filialas akademinės bendruomenės nariams taiko tris
skirtingus Kodeksus, kuriuos rengia atsižvelgdamas į Lenkijos mokslo akademijos rekomendacijas.

LCC tarptautinis universitetas

Baltijos pažangių technologijų 
institutas

Biotechnologinės farmacijos 
centras „Biotechpharma“

Rytų Europos studijų centras

Viešosios politikos ir vadybos 
institutas





APKLAUSOS REZULTATAI: Akademinės etikos ar kitos ginčų komisijos

Vienas iš apklausos tikslų buvo sužinoti MSI akademinės etikos ar kitos ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) sudėtį, 
kontaktinę informaciją ir aktyvią interneto nuorodą į paskelbtą aktualią informaciją. 

Didžioji dalis MSI (80%), išskyrus nevalstybines kolegijas ir nevalstybinius mokslinių tyrimų institutus, nurodo ir pateikia 
Komisijos sudarymo ir sudėties informaciją4 savo interneto svetainėse (žr. 5 pav.).

Akademinės etikos ar kitos ginčų komisijos sudarymo ir sudėties nenurodo:

Pusė MSI (arba 62,5% MSI, kurios nurodo Komisijos sudarymo ir sudėties informaciją) pateikia Komisijos kontaktinę 
informaciją savo interneto svetainėse (žr. 6 pav.).

LCC tarptautinis universitetas Kolpingo kolegija Baltijos pažangių technologijų institutas

Lietuvos verslo kolegija Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“

Šiaurės Lietuvos kolegija Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Rytų Europos studijų centras

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Viešosios politikos ir vadybos institutas

Vilniaus verslo kolegija



APKLAUSOS REZULTATAI: Akademinės etikos kontrolieriaus tarnybos nuoroda ir informacijos pateikimas

Siekiant užtikrinti efektyvų Tarnybos darbą, MSI buvo prašomos skelbti Tarnybos interneto svetainės nuorodą www.etika.gov.lt
savo svetainėse ir nurodyti skiltį, kurioje ši nuoroda skelbiama. 

Šį prašymą įgyvendino 34 iš 60 (56,67%) MSI (žr. 7 pav.).

Tarnybos interneto svetainės nuorodos neskelbia:

Išanalizavus apklausos duomenis, paaiškėjo, kad daugelis MSI turi Kodeksą ir jį bei susijusią informaciją viešai skelbia interneto 
svetainėse. 

Pastebėtina, kad Kodeksai dažnai skelbiami su šiuo dokumentu teminiu požiūriu nesusijusiose interneto svetainių skiltyse. 
Pavyzdinis atvejis yra tas, kai Kodeksai skelbiami prie MSI veiklą reglamentuojančių dokumentų arba kaip studijoms 
reikšmingas dokumentas.

MSI taip pat linkusios nenurodyti su Komisija susijusios informacijos, pavyzdžiui, kontaktinių duomenų. Nemaža dalis MSI 
neskelbia ir Tarnybos interneto svetainės nuorodos. 

Pabrėžtina ir tai, kad su akademine etika susijusi informacija dažnai pateikiama ne vienoje vietoje, bet skirtinguose MSI 
interneto svetainės skiltyse. Pavyzdinis atvejis yra tas, kai Kodeksas pateikiamas prie MSI veiklą reglamentuojančių dokumentų 
ar kaip studentams reikšmingas dokumentas, o su Komisija susijusi informacija pateikiama MSI struktūrą ir valdymo organus 
aprašančiose interneto svetainių skiltyse. 

Su akademine etika susijusią informacija teminiu požiūriu grupuoja kiek daugiau negu pusė (53,33%) MSI (žr. 8 pav.).

Aleksandro Stulginskio universitetas ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Kauno kolegija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademija Kazimiero Simonavičiaus universitetas Klaipėdos valstybinė kolegija

Kauno technologijos universitetas LCC tarptautinis universitetas Šiaulių valstybinė kolegija

Klaipėdos universitetas Vilniaus kolegija

Mykolo Romerio universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus universitetas

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji 
mokykla Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Baltijos pažangių technologijų institutas

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Lietuvos istorijos institutas Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“

Kolpingo kolegija Rytų Europos studijų centras

Lietuvos verslo kolegija Viešosios politikos ir vadybos institutas

Socialinių mokslų kolegija

Šiaurės Lietuvos kolegija

http://www.etika.gov.lt/


1 PRIEDAS: MSI sąrašas ir su akademine etika susiję svetainių skilčių adresai (1 puslapis iš 3)

Eilės numeris MSI pavadinimas Kelias prie akademinės etikos kodekso Akademinės etikos kodekso tinklapio adresas Akademinės etikos ar kitos ginčų komisijos tinklapio adresas

Valstybiniai universitetai

1. Aleksandro Stulginskio universitetas Universitetas > Pagrindiniai veiklos dokumentai http://asu.lt/universitetas-2/pagrindiniai-veiklos-dokumentai/ http://asu.lt/universitetas-2/struktura/senatas/komitetai/

2. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Apie mus > Dokumentai > Teisinės bazės dokumentai > Akademinės etikos kodeksas http://www.lka.lt/lt/apie-mus/dokumentai/teisines-bazes-dokumentai.html

3. Kauno technologijos universitetas Universitetas > Veiklos dokumentai > Akademinės etikos kodeksas https://ktu.edu/dokumentai/ https://ktu.edu/universitetas/akademine-etika/

4. Klaipėdos universitetas Apie universitetą > Akademinė etika https://www.ku.lt/apie-universiteta/veiklos-dokumentai https://www.ku.lt/apie-universiteta/akademine-etika

5. Lietuvos edukologijos universitetas
Studijos > Akademinis sąžiningumas > LEU Akademinė etika > Lietuvos edukologijos 
universiteto akademinės etikos kodeksas

https://leu.lt/lt/studijos/leu_akademinis_saziningumas/leu_akademines_etikos_kodeksas.html https://leu.lt/lt/studijos/leu_akademinis_saziningumas/leu_akademines_etikos_kodeksas.html

6. Lietuvos muzikos ir teatro akademija Apie LMTA > Etika > LMTA akademinės etikos kodeksas http://lmta.lt/index.php?id=11655 http://lmta.lt/index.php?id=11655

7. Lietuvos sporto universitetas Studijos > Akademinė ir profesinė etika http://www.lsu.lt/studijos/akademine-ir-profesine-etika http://www.lsu.lt/studijos/akademine-ir-profesine-etika/akademines-ir-profesines-etikos-komisija

8. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Apie universitetą > Svarbūs dokumentai >LSMU etikos kodeksas http://www.lsmuni.lt/lt/apie-universiteta/svarbus-dokumentai/ http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/valdymas/senatas/senato-kolegija-ir-komisijos/

9. Mykolo Romerio universitetas Universitetas > Apie MRU > Dokumentai > Akademinės etikos kodeksas https://www.mruni.eu/lt/universitetas/apie_mru/dokumentai/etikos_kodeksas/ https://www.mruni.eu/lt/universitetas/apie_mru/akademines_etikos_p_komisija/

10. Šiaulių universitetas Universitetas > Svarbiausi dokumentai > Šiaulių universiteto darbuotojų etikos kodeksas
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=175&id=266:iauli-universiteto-darbuotoj-
etikos-kodeksas&catid=47&lang=lt

http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=175&id=266:iauli-universiteto-darbuotoj-
etikos-kodeksas&catid=47&lang=lt

11. Vilniaus dailės akademija Apie VDA > Akademinė etika > Vilniaus dailės akademijos akademinės etikos kodeksas http://www.vda.lt/lt/apie-vda/akademine-etika http://www.vda.lt/lt/apie-vda/akademine-etika

12. Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijos > Studijų teisės aktai ir dokumentai > Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
akademinės etikos kodeksas

http://www.vgtu.lt/studijos/studiju-teises-aktai-ir-dokumentai/54172?lang=1 http://www.vgtu.lt/universitetas/struktura/senatas/senato-komitetai/127

13. Vilniaus universitetas Apie VU > Dokumentai ir nuorodos > VU akademinės etikos kodeksas https://www.vu.lt/apiemus/dokumentai https://www.vu.lt/apiemus/struktura/senatas/senato-komisijos

14. Vytauto Didžiojo universitetas Apie VDU > Svarbiausi VDU dokumentai > Akademinės etikos kodeksas http://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/svarbiausi-vdu-dokumentai/ http://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/struktura-ir-valdymas/etikos-komisija/

Nevalstybiniai universitetai

15. Balstogės universiteto filialas „Ekonomikos-informatikos fakultetas“ Studentams > Naudingi dokumentai > Akademinės etikos kodeksai http://www.uwb.edu.pl/przydatne-dokumenty http://www.uwb.edu.pl/doktoranci-w-organach-uniwersytetu

https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego

16. Europos Humanitarinis universitetas Apie mus > Etika > EHU Akademinės etikos kodeksas http://old.ehu.lt/lt/about/etika http://old.ehu.lt/lt/about/etika

17. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Uiversitetas > Apie universitetą > Etikos komisija > Apie mus > Etikos kodeksas https://www.ism.lt/etikos-komisija/apie-mus https://www.ism.lt/etikos-komisija/apie-mus

18. Kazimiero Simonavičiaus universitetas
Universitetas > Valdymas ir dokumentai> Kazimiero Simonavičiaus universiteto Etikos 
kodeksas

http://www.ksu.lt/valdymas-ir-dokumentai/ http://www.ksu.lt/valdymas-ir-dokumentai/

19. LCC Tarptautinis universitetas

http://www.uwb.edu.pl/doktoranci-w-organach-uniwersytetu
http://old.ehu.lt/lt/about/etika
https://www.vu.lt/apiemus/struktura/senatas/senato-komisijos
http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/valdymas/senatas/senato-kolegija-ir-komisijos/
https://www.ism.lt/etikos-komisija/apie-mus
https://www.ku.lt/apie-universiteta/akademine-etika
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=175&id=266:iauli-universiteto-darbuotoj-etikos-kodeksas&catid=47&lang=lt
http://lmta.lt/index.php?id=11655
https://www.ku.lt/apie-universiteta/veiklos-dokumentai
http://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/struktura-ir-valdymas/etikos-komisija/
http://www.lsu.lt/studijos/akademine-ir-profesine-etika/akademines-ir-profesines-etikos-komisija
https://www.mruni.eu/lt/universitetas/apie_mru/dokumentai/etikos_kodeksas/
http://asu.lt/universitetas-2/struktura/senatas/komitetai/
https://leu.lt/lt/studijos/leu_akademinis_saziningumas/leu_akademines_etikos_kodeksas.html
http://www.lsmuni.lt/lt/apie-universiteta/svarbus-dokumentai/
http://old.ehu.lt/lt/about/etika
http://www.lsu.lt/studijos/akademine-ir-profesine-etika
http://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/svarbiausi-vdu-dokumentai/
http://www.ksu.lt/valdymas-ir-dokumentai/
http://lmta.lt/index.php?id=11655
https://www.mruni.eu/lt/universitetas/apie_mru/akademines_etikos_p_komisija/
https://ktu.edu/dokumentai/akademines-etikos-kodeksas/
https://leu.lt/lt/studijos/leu_akademinis_saziningumas/leu_akademines_etikos_kodeksas.html
http://www.vda.lt/lt/apie-vda/akademine-etika
https://ktu.edu/universitetas/akademine-etika/
https://www.vu.lt/apiemus/dokumentai
http://www.vda.lt/lt/apie-vda/akademine-etika
https://www.ism.lt/etikos-komisija/apie-mus
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=175&id=266:iauli-universiteto-darbuotoj-etikos-kodeksas&catid=47&lang=lt
http://asu.lt/universitetas-2/pagrindiniai-veiklos-dokumentai/
https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego
http://www.lka.lt/lt/apie-mus/dokumentai/teisines-bazes-dokumentai.html
http://www.uwb.edu.pl/przydatne-dokumenty
http://www.ksu.lt/valdymas-ir-dokumentai/
http://www.vgtu.lt/studijos/studiju-teises-aktai-ir-dokumentai/54172?lang=1
http://www.vda.lt/lt/apie-vda/akademine-etika


1 PRIEDAS: MSI sąrašas ir su akademine etika susiję svetainių skilčių adresai (2 puslapis iš 3)

2 Interneto svetainės skiltis buvo tvarkyta ir pakeista. Šiuo metu Kodeksas nepasiekiamas.

Eilės numeris MSI pavadinimas Kelias prie akademinės etikos kodekso Akademinės etikos kodekso tinklalapio adresas Akademinės etikos ar kitos ginčų komisijos tinklalapio adresas

Valstybinės kolegijos

20. Alytaus kolegija
Apie mus > Komisijos, komitetai > Akademinės etikos komitetas > Alytaus kolegijos 
akademinės etikos kodeksas

http://alytauskolegija.lt/apie-mus/komisijos-komitetai/akademines-etikos-komisija/ http://alytauskolegija.lt/apie-mus/komisijos-komitetai/akademines-etikos-komisija/

21. Kauno kolegija Visuomenei > Dokumentai > Akademinės etikos kodeksas http://www.kaunokolegija.lt/visuomenei/dokumentai/ http://www.kaunokolegija.lt/visuomenei/dokumentai/

22. Kauno technikos kolegija Esantiems studentams > Akademinė etika > KTK akademinės etikos kodeksas http://www.ktk.lt/esamiems-studentams/akademine-etika/ http://www.ktk.lt/esamiems-studentams/akademine-etika/

23. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Apie mus > Struktūra ir valdymas > Akademinė etika > Akademinės etikos kodeksas http://www.kmaik.lt/akademine-etika http://www.kmaik.lt/akademine-etika

24. Klaipėdos valstybinė kolegija Apie KVK > Dokumentai > Kiti dokumentai > KVK bendruomenės etikos kodeksas http://www.kvk.lt/lt/kiti-dokumentai/ http://www.kvk.lt/lt/akademines-bendruomenes/

25. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Apie LAJM > Valdymas > Akademinė taryba > Akademinės etikos komisija > LAJM 
akademinės etikos kodeksas

http://www.lajm.lt/lt/apie-lajm/Valdymas/akademine_taryba/akademines-etikos-komisija.html http://www.lajm.lt/lt/apie-lajm/Valdymas/akademine_taryba/akademines-etikos-komisija.html

26. Marijampolės kolegija Visuomenei > Valdymas > Akademinės etikos komitetas > Akademinės etikos kodeksas http://www.marko.lt/akademines-etikos-komitetas/ http://www.marko.lt/akademines-etikos-komitetas/

27. Panevėžio kolegija Apie kolegiją > Etikos komisija > Etikos kodeksas http://panko.lt/apie-kolegija/etikos-komisija/ http://panko.lt/apie-kolegija/etikos-komisija/

28. Šiaulių valstybinė kolegija Apie mus > Veikos dokumentai > Šiaulių valstybinės kolegijos akademinės etikos kodeksas https://www.svako.lt/lt/apie-mus/veiklos-dokumentai https://www.svako.lt/lt/studentams/studijos/studiju-organizavimas

29. Utenos kolegija Studentams > Aktualūs dokumentai > Akademinės etikos kodeksas https://www.utenos-kolegija.lt/studentams/aktualus-dokumentai/akademines-etikos-kodeksas https://www.utenos-kolegija.lt/kolegija/akademine-etika

30. Vilniaus kolegija Kolegija > Veiklos dokumentai > Vilniaus kolegijos akademinės etikos kodeksas https://www.viko.lt/kolegija/veiklos-dokumentai/destytoju-etikos-kodeksas/ https://www.viko.lt/kolegija/valdymas/akademine-taryba/

31. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Apie kolegiją > Apie kolegiją > Savivalda > Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 
Akademinės etikos kodeksas

http://www.vtdko.lt/index.php/savivalda http://www.vtdko.lt/index.php/savivalda

Nevalstybinės kolegijos

32. Šv. Ignaco Lojolos kolegija Apie kolegiją > Akademinė etika > Kolegijos akademinės etikos kodeksas http://www.ilk.lt/lt/akademine-etika http://www.ilk.lt/lt/akademine-etika

33. Kolpingo kolegija Apie mus > Dokumentai > Etikos kodeksas http://www.kolpingokolegija.lt/dokumentai/

34. Lietuvos verslo kolegija Apie mus > Kokybė > Etikos kodeksas http://www.ltvk.lt/lt/m/apie-mus/kokybe-/

35. Socialinių mokslų kolegija Studentams > Studijų sistema > Skaityti daugiau > Akademinės etikos kodeksas https://www.smk.lt/lt/studentams_#smk-studiju-sistema https://www.smk.lt/lt/studentams_#smk-studiju-sistema

36. Šiaurės Lietuvos kolegija Studentams > Studijų dokumentai > Akademinės etikos kodeksas http://www.slk.lt/studiju-dokumentai

37. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Studentams > http://www.ttvam.lt/studentams/studijavimo-atmintine/ 2

38. V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Studentams > Studijų sistema > Akademinės etikos kodeksas http://www.avm.lt/studiju-sistema/

39. Vilniaus verslo kolegija
Studijos > Studijų dokumentai > Vilniaus verslo kolegijos bendrosios ir akademinės etikos 
kodeksas

http://kolegija.lt/lt//studijos/studiju-dokumentai/86

40. Vilniaus dizaino kolegija Studijos > Bendra informacija > Aktualūs dokumentai > Etikos kodeksas http://www.dizainokolegija.lt/lt/studijos/bendra-informacija/aktualus-dokumentai http://www.dizainokolegija.lt/lt/studijos/bendra-informacija/aktualus-dokumentai

41. Vilniaus kooperacijos kolegija Apie mus > Akademinė etika > Akademinės etikos kodeksas http://vkk.lt/etikos-kodeksas-2.html http://vkk.lt/etikos-komisija.html
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1 PRIEDAS: MSI sąrašas ir su akademine etika susiję svetainių skilčių adresai (3 puslapis iš 3)

Eilės numeris MSI pavadinimas Kelias prie akademinės etikos kodekso Akademinės etikos kodekso tinklalapio adresas Akademinės etikos ar kitos ginčų komisijos tinklalapio adresas

Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai

42. Fizinių ir technologijos mokslų centras Apie mus > Dokumentai > Mokslininko etikos kodeksas https://www.ftmc.lt/dokumentai

43. Gamtos tyrimų centras
Apie mus > Akademinės etikos komisija > Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 

2011 m. sausio 27 d. patvirtintas Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų ir tyrėjų 
akademinės etikos kodeksas

http://www.gamtostyrimai.lt/lt/apie-mus/akademines-etikos-komisija http://www.gamtostyrimai.lt/lt/apie-mus/akademines-etikos-komisija

44. Inovatyvios medicinos centras
Struktūra ir kontaktai > Akademinės etikos komisija > Akademinės 
etikos kodeksas

http://www.imcentras.lt/akademines-etikos-komisija-2/ http://www.imcentras.lt/akademines-etikos-komisija-2/

45. Lietuvių kalbos institutas
Apie institutą > Struktūra ir kontaktai > Akademinės etikos komisija > 
Akademinės etikos kodeksas

http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/akademines-etikos-komisija/ http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/akademines-etikos-komisija/

46. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Dokumentai > Akademinės etikos kodeksas> Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto akademinės etikos kodeksas

http://www.llti.lt/lt/kodeksas/ http://www.llti.lt/lt/akademin_s_etikos_komisija/

47. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Veikla > Teisės aktai, reguliuojantys instituto veiklą > Lietuvos agrarinės 
ekonomikos instituto akademinės etikos kodeksas >

https://www.laei.lt/?mt=teises_aktai&straipsnis=553 https://www.laei.lt/?mt=teises_aktai&straipsnis=553

48. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Apei centrą > Struktūra > Komisijos > Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro etikos priežiūros komisija > Akademinės etikos kodeksas

https://www.lammc.lt/lt/komisijos/etikos-prieziuros-komisija/1889 https://www.lammc.lt/lt/komisijos/etikos-prieziuros-komisija/1889

49. Lietuvos energetikos institutas
Apie LEI > Akademinės etikos kodeksas > Lietuvos energetikos instituto 
Akademinės etikos kodeksas

http://www.lei.lt/main.php?m=513&k=1 http://www.lei.lt/main.php?m=513&k=1

50. Lietuvos istorijos institutas
Etikos komitetas > Dokumentai > Lietuvos istorijos instituto akademinės 
etikos kodeksas

http://www.istorija.lt/etikos-komitetas/dokumentai/ http://www.istorija.lt/etikos-komitetas/dokumentai/

51. Lietuvos kultūros tyrimų institutas Akademinė etika > Akademinės etikos kodeksas http://lkti.lt/apie_mus/etika http://lkti.lt/apie_mus/etika

52. Lietuvos socialinių tyrimų centras Mokslas > Akademinė etika > LSTC etikos kodeksas http://www.lstc.lt/etika.php http://www.lstc.lt/etika.php

53. Lietuvos teisės institutas
Apie mus > Teisinė informacija > Lietuvos teisės instituto akademinės 
etikos komisija > Akademinės etikos kodeksas

http://teise.org/lt/apie-mus/teisine-informacija/lti-akademines-etikos-komisija/ http://teise.org/lt/apie-mus/teisine-informacija/lti-akademines-etikos-komisija/

54. Nacionalinis vėžio institutas
Veikla > Mokslas ir mokymas > Akademinė etika > Akademinės etikos 
kodeksas

http://www.nvi.lt/?page_id=3313&lang=lt http://www.nvi.lt/?page_id=3313&lang=lt

Nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai

55. „Aukštieji algoritmai“ Akademinės etikos kodeksas http://www.aukstieji.lt/epk/ http://www.aukstieji.lt/epk/

56. Baltijos pažangių technologijų institutas

57. Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“

58. Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas Apie mus > Akademinės etikos kodeksas http://protechnology.lt/about-us/?lang=lt

59. Rytų Europos studijų centras

60. Viešosios politikos ir vadybos institutas

http://www.lei.lt/main.php?m=513&k=1
http://protechnology.lt/about-us/?lang=lt
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