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Įvadas

1

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba), siekdama
sistemiškai vertinti situaciją apie akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus mokslo ir
studijų institucijose, 2020 m. sausio mėn. atliko mokslo ir studijų institucijų apklausą.
Apklausoje dalyvavo 51 iš 58 (88 proc.) mokslo ir studijų institucijų (1 lentelė).
1 lentelė. Apklausos respondentų dalis
Respondentų
dalis

Universitetai

Kolegijos

Mokslinių tyrimų
institutai

N

17

19

15

proc.

100

86

79

Tarnybai suteiktas
leidimas vykdyti
Lietuvos universitetų rektorių konferencijos parengtų
Publikavimo etikos
gairių įgyvendinimo
pažangos stebėseną
ir jos pagrindu analizuoti sistemines
akademinės etikos
ir procedūrų problemas ir formuoti
Tarnybos organizuojamų mokymų
pasiūlą akademinei
bendruomenei.

Šia apklausa buvo siekiama:
stebėti Lietuvos universitetų rektorių konferencijos parengtų Publikavimo etikos
gairių1 ir Tarnybos parengtų Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairių įgyvendinimo pažangą ir
įvertinti mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos komitetų / komisijų 2017–
2019 m. nagrinėtų skundų (įskaitant prašymus, pranešimus ir kreipimusis) (toliau – skundai) ir konstatuotų pažeidimų skaičių ir pobūdį.

Publikavimo etikos gairės
2019 m. vasario mėn. Lietuvos universitetų rektorių konferencija paskelbė Publikavimo
etikos gaires. Šios gairės yra prieinamos Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir
Tarnybos tinklalapiuose.
Kiek daugiau negu pusė (N=27; 56 proc.) apklausoje dalyvavusių mokslo ir studijų institucijų įgyvendina Publikavimo etikos gaires (2 lentelė).
2 lentelė. Publikavimo etikos gairių įgyvendinimas
Įgyvendinimo būdas

Mokslo ir studijų
institucijų skaičius

Bendruomenės supažindinimas su Publikavimo etikos gairėmis (pvz., viešai prieinamos institucijos tinklalapyje arba
vidinėmis informavimo priemonėmis)

9

Publikavimo etikos gairių perkėlimas į institucijos vidaus
dokumentus (pvz., integruotos į akademinės etikos kodeksus, patvirtinti Publikavimo etikos nuostatai ir kt.)

6

Ketinimus įgyvendinti Publikavimo etikos gaires nurodė 7 mokslo ir studijų institucijos.
5 mokslo ir studijų institucijos informavo, kad šiuo dokumentu nesivadovauja arba nebuvo gavusios informacijos apie tai.
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Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės
2019 m. spalio mėn. Tarnyba paskelbė Netikrų mokslo renginių atpažinimo gaires. Šios
gairės yra prieinamos Tarnybos tinklalapyje.
Beveik pusė (N=27; 44 proc.) apklausoje dalyvavusių mokslo ir studijų institucijų įgyvendina Netikrų mokslo renginių atpažinimo gaires (3 lentelė).
3 lentelė. Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairių įgyvendinimas
Įgyvendinimo būdas

Mokslo ir studijų
institucijų skaičius

Bendruomenės supažindinimas su Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairėmis (pvz., viešai prieinamos institucijos
tinklalapyje arba vidinėmis informavimo priemonėmis)

9

Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairių perkėlimas į institucijos vidaus dokumentus (pvz., integruotos į akademinės etikos kodeksus ir kt.)

3

2

Remtasi Lietuvos
statistikos departamento parengto
Lietuvos statistikos
metraščio (2019 m.
leidimas) statistiniais duomenimis
apie 2016–2019
mokslo metais universitetuose ir kolegijose studijavusius
studentus (žiūrėta
2020 m. vasario 7 d.
<https://osp.stat.
gov.lt/lietuvos-statistikos-metrastis/
lsm-2019/gyventojai-ir-socialine-statistika/svietimas>).

Ketinimus įgyvendinti Netikrų mokslo renginių atpažinimo gaires nurodė 9 mokslo
ir studijų institucijos. 6 mokslo ir studijų institucijos nurodė neturinčios poreikio
vadovautis Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairėmis arba neturėjo apie tai informacijos.

Akademinės etikos pažeidimai
mokslo ir studijų institucijose
Per 2017–2019 m. mokslo ir studijų institucijų Akademinės etikos komitetai / komisijos gavo iš viso 534 skundus (įskaitant prašymus, pranešimus ir kreipimusis; toliau –
skundai) (1 grafikas). Universitetuose gaunamų skundų dėl galimų akademinės etikos pažeidimų skaičius labiausiai išaugo 2018 m. – 38 proc., o kolegijose tais pačiais
metais gaunamų skundų dėl galimų akademinės etikos pažeidimų skaičius krito
41 proc. 2019 metais, lyginant su 2018 m. duomenimis, kolegijose ir mokslinių tyrimų institutuose gaunamų skundų skaičius išliko stabilus, tačiau universitetuose
augo 14 proc.
Nepaisant kasmet mažėjančio studentų skaičiaus aukštosiose mokyklose2 (plg.
2016–2017 m. – 125 368 studentai; 2017–2018 m. – 117 778 studentai; 2018–
2019 m. – 111 259 studentai), augantis gautų skundų dėl studentų veiksmų skaičius (plg. 2017 m. – 112; 2018 m. – 141; 2019 m. – 158) leidžia daryti prielaidą, kad
didėja akademinis nepakantumas studentų galimai padarytiems akademinės etikos
ir / ar procedūrų pažeidimams, ypač tose mokslo ir studijų institucijose, kuriose
yra gerai išvystyti tokių pažeidimų nustatymo procesai ir pastebimas didesnis akademinio personalo aktyvumas pranešant apie studentų akademinės etikos ir / ar
procedūrų pažeidimus.
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1 grafikas. Skundų mokslo ir studijų institucijose dinamika

2017

2018

2019

Universitetai
Kolegijos

195
171

Mokslinių tyrimų
institutai

124

17
3

10

10

2

2

Daugiausia į mokslo ir studijų institucijų Akademinės etikos komitetus / komisijas kreipiamasi dėl studentų galimų akademinės etikos ir / ar procedūrų pažeidimų (2 grafikas). Dėl akademinio personalo veiksmų, galimai pažeidžiančių akademinę etiką ir /
ar procedūras, kreiptasi 1,7 karto daugiau negu dėl administracinio personalo galimai
neetiškų veiksmų.

2 grafikas. Akademinės bendruomenės narių grupių, kurių veiksmai skundžiami,
dinamika
Studentai

Akademinis
personalas

Administracinis
personalas

Universitetai
Kolegijos
Mokslinių tyrimų
institutai

385

59
26

9

1

4

40
2
1
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Mokslinių tyrimų institutuose išnagrinėjus skundus pusė jų pripažinti nepagrįstais. Mažiausia nepagrįstų skundų dalis (13 proc.) buvo universitetuose. Kolegijose nepagrįstų
skundų dalis sudarė 19 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu universitetuose nagrinėjamas 21 skundas, pateiktas 2019 metais.
Mokslo ir studijų institucijų Akademinės etikos komitetams / komisijoms išnagrinėjus
skundus dažniausiai konstatuoti tokie akademinės etikos pažeidimai, kaip plagiatas
(192 iš 460; 42 proc. visų nustatytų akademinės etikos pažeidimų) ir nusirašinėjimas
(143 iš 460; 31 proc. visų nustatytų akademinės etikos pažeidimų). Šie akademinės etikos pažeidimai yra lengviausiai nustatomi dėl jų nustatymo palengvinimui sukurtų informacinių technologijų ir akivaizdaus pastabumo. Trečia didžiausia pažeidimų grupė
buvo įvardyta kaip kita (73 iš 460; 16 proc.) (4 lentelė).
4 lentelė. Kiti mokslo ir studijų institucijose konstatuoti pažeidimai
Konstatuotų kitų pažeidimų pobūdis

Konstatuotų
pažeidimų skaičius

Kita (neįvardyta)

29

Neetiškas elgesys

22

Akademinės etikos principų / vertybių, įtvirtintų Akademinės etikos kodekse, pažeidimai

19

Autorių teisių pažeidimas

1

Klaidingos informacijos pateikimas

1

Konfidencialios informacijos atskleidimas

1

Mažiausiai mokslo ir studijų institucijose buvo susidurta su falsifikavimo, fabrikavimo ir
neetiškos autorystės pažeidimais. Minėtų pažeidimų nustatymas reikalauja ekspertinių
žinių, nes jų konstatavimas yra susijęs su sudėtingu įrodymų rinkimu ir analize. Dėl to
šie pažeidimai yra rečiau konstatuojami.
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Apklausos apžvalga yra laisvai
prieinama Tarnybos interneto svetainėje
www.etikostarnyba.lt
(žr. Analitinės apžvalgos).

Citavimas:
Harvardo stilius
Židonė, G. 2020. Akademinės etikos
priemonių įgyvendinimo stebėsena mokslo
ir studijų institucijose. Vilnius: Akademinės
etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.

Turint klausimų dėl apklausos apžvalgos
ir (ar) jos naudojimo, kreipkitės el. paštu
info@etikostarnyba.lt arba telefonu +370 706 65 161.

