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ĮŽANGA
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) 2019 me
tais ypač buvo orientuota į akademinės bendruomenės informuotumo apie akademinės etikos principus ir jų įgyvendinimo tarptautinę praktiką didinimą. Daugiau dėmesio skyrė aktualizuodama mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo būtinybę siekiant mokslo
kokybės gerinimo. Mokslinių tyrimų etika, kaip ir publikavimo etika, yra reikšmingas
mokslo kokybės rodiklis, todėl susitelkimas į mokslinių tyrimų etiką kaip vieną mokslo kokybės elementų rengiant būsimus mokslininkus ir nuolat atnaujinant patyrusių
mokslininkų žinias yra neabejotinai reikšminga tyrėjo karjeros sąlyga. Šia tema organizuoti susitikimai, vestos diskusijos ir aptartos tolimesnės Tarnybos ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo kryptys, ypač plečiant pastarosios kompetencijas akademinės etikos srityje.
Tarnyba taip pat diskutavo su studentų atstovais apie jų galimybę prisidėti prie vientisos ir efektyvios etikos infrastruktūros kūrimo mokslo ir studijų institucijoje. Studentų
atstovų dalyvavimas mokslo ir studijų institucijos su valdymu susijusiose veiklose, pavienių socialinių iniciatyvų organizavimas ir epizodiškas apklausų atlikimas yra pradinis
etikos infrastruktūros kūrimo etapas, tačiau siekiant sukurti vientisą ir efektyvią etikos
infrastruktūrą būtinos sutelktos akademinės bendruomenės sistemingos ir ilgalaikės
pastangos.
Akademinės etikos kultūros formavimas kaip socialinė inovacija paprastai turėtų
įnešti nemažai pokyčių. Kad šie pokyčiai būtų sėkmingi, gali prireikti Tarnybos ir akademinės bendruomenės kantrios bendrystės – ne vienerių metų, intelektinės lyderystės bei
atviro ir konstruktyvaus dialogo.
Šioje metinėje ataskaitoje pristatomi Tarnybos 2019 metų veiklos rezultatai ir artimiausios veiklos kryptys, kurių nuosekliai ketinama laikytis didinant akademinės bend
ruomenės sąmoningumą apie akademinės etikės svarbą akademinėje veikloje.

Loreta Tauginienė,
akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė

atgal į turinį
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1.

TARNYBOS ILGALAIKĖS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMAS

Tarnybos misija – įgyvendinti mokslo ir studijų politiką užtikrinant akademinės etikos vertybių, principų ir mokslinių praktikų laikymąsi, taikant nacionalinę ir tarptautinę
patirtis.
Tarnyba įgyvendina tris veiklos prioritetus:
1) mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kultūros formavimosi skatinimas;
2) efektyvi mokslo ir studijų procedūrų įgyvendinimo priežiūra;
3) Tarnybos veiklos žinomumo ir bendradarbiavimo didinimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
Šie trys veiklos prioritetai įgyvendinami vykdant Tarnybos ilgalaikę programą „Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir Tarnybos veiklos efektyvumo gerinimas“
(1 pav.). Šios ilgalaikės programos pirma dalimi (Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra) siekiama įgyvendinti vieną iš Tarnybos strateginių tikslų – skatinti mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos vertybių, principų ir mokslinių praktikų.
Jos tikslingumas suderinamas su Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos siekiamu aukštojo mokslo sektoriaus pokyčiu – etikos principų taikymu studijų
procese (125.4 ir 143.3 punktai) bei siekiu įgyvendinti visuomenės ir valstybės poreikius –
stiprinti švietimo ir mokslo kokybę (128.9 punktas). Šios ilgalaikės programos antra dalimi
(Tarnybos veiklos efektyvumo gerinimas) siekiama įgyvendinti vieną iš Tarnybos strateginių
tikslų – pozicionuoti kaip ekspertinę instituciją akademinės etikos ir procedūrų srityje. Jos
tikslingumas suderinamas su Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatytu įsipareigojimu didinti viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų efektyvumą
(195.12 punktas) ir siekiu grįsti valstybės tarnybos efektyvumą profesionalumu ir kokybe
bei skatinti valstybės tarnybos skaidrumą (259, 262, 290 punktai ir 285.5 papunktis).
Kontrolieriaus veiklos uždaviniai:
1) skatinti mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos ir procedūrų;
2) prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip mokslo ir studijų institucijos laikosi akademinės etikos kodeksų;
3) bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis sprendžiant su akademinės
etikos ir procedūrų pažeidimais susijusias problemas;
4) užtikrinti efektyvų ir konfidencialų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimą;
5) prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos tarptautinių
sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių akademinę etiką ir procedūras, nuostatos;
6) prisidėti prie mokslo ir studijų kokybės, puoselėjant akademinės atsakomybės
principus ir etiškas mokslines praktikas, taikant plagijavimo, neteisėto kopijavimo ar kitokio kitų asmenų sukurtų intelektinės nuosavybės rezultatų neteisėto
naudojimo, taip pat mokslinių tyrimų duomenų padirbinėjimo, klastojimo arba
manipuliavimo jais prevencijos priemones.

atgal į turinį
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1 pav. Tarnybos ilgalaikė programa

PROGRAMA
„Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir Tarnybos
veiklos efektyvumo gerinimas“

VEIKLOS PRIORITETAI
1) mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kultūros formavimosi
skatinimas
2) efektyvi mokslo ir studijų procedūrų įgyvendinimo priežiūra
3) Tarnybos veiklos žinomumo ir bendradarbiavimo didinimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu

STRATEGINIS TIKSLAS
skatinti mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos vertybių,
principų ir mokslinių praktikų

UŽDAVINIAI
vertinti Tarnybos tyrimų pagrindu patvirtintų gairių ir sprendimų pagrindu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą
įtraukti akademinę bendruomenę į Tarnybos švietėjišką veiklą,
susijusią su akademinės etikos kultūros formavimu
bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis nagrinėjant galimus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus

STRATEGINIS TIKSLAS
pozicionuoti kaip ekspertinę instituciją akademinės etikos ir procedūrų
srityje

UŽDAVINIAI
bendradarbiauti su kitomis suinteresuotosiomis šalimis nagrinėjant galimus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus
dalyvauti įgyvendinant mokslo ir studijų politiką
tobulinti Tarnybos darbuotojų specialiąsias kompetencijas

atgal į turinį
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Tarnybos 2019 metų veikla
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29
INTERVENCIJA

62%

2

A

R

P

1

2

siūlymai
tarptautiniams
dokumentams
tobulinti

T

173

dienos vienam
sprendimui priimti

įgyvendintų
rekomendacijų

sprendimai

BENDRADARBIAVIMAS

181

narystė
tarptautiniame
tinkle

tarptautiniai
projektai

T

A

U

T

I

Š

K

U

M

A

S

26

siūlymai
nacionaliniams
dokumentams
tobulinti

atgal į turinį

6

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA | TARNYBOS ILGALAIKĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

1.1. Mokslo ir studijų institucijų skatinimas
laikytis akademinės etikos vertybių,
principų ir mokslinių praktikų
Akademinės etikos vertybių, principų ir mokslinių praktikų
įgyvendinimas mokslo ir studijų institucijose
2019 metais buvo priimti 29 akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – kontrolierius) sprendimai, kuriuose ir kurių pagrindu pateikta 21 rekomendacija dėl priemonių ėmimosi, kad būtų pašalinti akademinės etikos ir procedūrų
pažeidimai ir jų priežastys (pvz., tobulinami MSI vidaus dokumentai). 13 (62 proc.)
iš 21 rekomendacijos yra visiškai įgyvendintos. Kai kurias rekomendacijas MSI ketina įgyvendinti artimiausiu metu. Tokių rekomendacijų yra 4. Šios metinės ataskaitos
rengimo metu Tarnybai informacijos dėl 4 rekomendacijų įgyvendinimo nepateikta.

1

Kapočiūtė, K, 2019.
Netikrų mokslo renginių atpažinimas.
Vilnius: Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
tarnyba. Prieiga per
internetą: https://
etikostarnyba.lt/
wp-content/
uploads/2019/11/
Gaires_final.pdf

Tarnyba parengė akademinei bendruomenei vieną rekomendacinio pobūdžio
dokumentą – Netikrų mokslo renginių atpažinimo gaires1 (toliau – gairės), kuriomis
siekiama padėti atpažinti netikrus mokslo renginius ir išvengti dalyvavimo juose pristatant mokslinių tyrimų rezultatus. Gairės parengtos remiantis tarptautinės akademinės bendruomenės narių, taip pat mokslo žurnalistų, kurie nėra abejingi mokslo
kokybei ir reputacijai daromai žalai dėl „grobuoniškų“ leidyklų ir mokslo renginių
įtakos, publikacijomis, patarimais iš patirties ir įžvalgomis. Tarnyba, siekdama parengti akademinei bendruomenei naudingas, suprantamas ir aiškias gaires, kvietė
suinteresuotąsias šalis teikti siūlymus dėl gairių projekto tobulinimo. Tarnybai atsiliepimus ir siūlymus dėl gairių projekto teikė Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos jaunųjų
mokslininkų sąjunga, Lietuvos universitetų rektorių konferencija ir Lietuvos kolegijų
direktorių konferencija. Siekiant atpažinti netikrą mokslo renginį, akademinei bendruomenei pateikiami sugrupuoti pagrindiniai netikrų mokslo renginių bruožai pagal
mokslo renginio sritį, organizatorių ir komunikaciją. Šiose gairėse įgyvendintinų rekomendacijų nebuvo teikta, tačiau beveik pusė (N=27; 44 proc.) apklausoje dalyvavusių
mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) jas įgyvendina (1 lentelė).

44 proc.
apklausoje dalyvavusių MSI įgyvendina
Netikrų mokslo renginių atpažinimo gaires

atgal į turinį
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1 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

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

56 proc.

Ataskaitiniais metais Lietuvos universitetų rektorių konferencija (toliau – LURK) suteikė Tarnybai leidimą vykdyti jos
parengtų Publikavimo etikos gairių įgyvendinimo pažangos
stebėseną ir šios pagrindu analizuoti sistemines akademinės
etikos ir procedūrų problemas ir formuoti Tarnybos organizuojamų mokymų pasiūlą akademinei bendruomenei. Iš MSI
apklausos matyti, kad kiek daugiau nei pusė (N=27; 56 proc.)
apklausoje dalyvavusių MSI įgyvendina šias gaires (2 lentelė).

apklausoje dalyvavusių
MSI įgyvendina LURK
Publikavimo etikos gaires

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 MSI. 5 MSI informavo, kad
šiuo dokumentu nesivadovauja arba apie tai nebuvo gavusios informacijos.
Tarnyba sudarė darbo grupę Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijoms, patvirtintoms 2015 metais, tobulinti.
Darbo grupė sudaryta iš įvairių suinteresuotųjų šalių atstovų – Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos studentų sąjungos, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos,

atgal į turinį
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Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir
stebėtojo teisėmis Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Tobulinant Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo
ir priežiūros rekomendacijas bus siekiama integruoti įvairių suinteresuotųjų šalių patirtis
taikant akademinės etikos kodeksus ar etines nuostatas. Tam pasiekti bus atsižvelgiama į
etikos kodeksų raidą, perteikiamas pažangus požiūris į etikos kodeksą, aiškiai išdėstomos
tam tikros nuostatos ir papildoma naujomis, išgryninamas akademinės etikos komisijos
/ komiteto vaidmuo ir atsakomybė, atsižvelgiama į baigiamųjų darbų ir tyrimų ataskaitų
specifiką (pvz., turintys komercinę paslaptį, specialiąją žymą) ir pan.
Ataskaitiniais metais siekta 20 proc. sprendimuose ir gairėse pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo. Iš sprendimuose ir gairėse pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo apžvalgos matyti, kad šio strateginio tikslo pasiekta vertė 3 kartus viršija numatytą vertę – 62 proc.

2

Juras, R, 2019. Tekstų
sutapčių nustatymo
sistemų prieigos
mokslo ir studijų
institucijoms poreikis.
Vilnius: Akademinės
etikos ir procedūrų kontrolieriaus
tarnyba. Prieiga per
internetą: https://
etikostarnyba.lt/
wp-content/
uploads/2019/11/
Tekstu_sutapciu_nustatymo_sistemos_
apzvalga.pdf

Sisteminių akademinės etikos ir procedūrų problemų stebėsena
2019 metais atliktos 3 analitinės apžvalgos, kurios siejamos su sisteminėmis akademinės etikos ir procedūrų problemomis. Pirma analitine apžvalga2 siekta nustatyti tekstų sutapčių nustatymo sistemų (programų) prieigos mokslo ir studijų institucijoms poreikius.
Ši apžvalga padėjo išsamiau susipažinti su tekstų sutapčių nustatymo programų naudojimo mastu Lietuvoje ir MSI naudojamomis konkrečiomis tekstų sutapčių nustatymo programomis. Apklausos metu (2019 m. vasario–kovo mėn.) 17 iš 31 (55 proc.) MSI neturėjo
jokios prieigos prie tekstų sutapčių nustatymo programų, tačiau išreiškė poreikį tokiomis
programomis naudotis. 28 iš 31 (90 proc.) MSI prieigos prie tekstų sutapčių nustatymo
programų poreikį grindė siekiu gerinti galimų akademinės etikos pažeidimų nustatymą,
mažesnė MSI dalis (65 proc.) – siekiu šviesti studentus ir kitus akademinės bendruomenės
narius. Tik 10 proc. MSI tekstų sutapčių nustatymo programomis siektų gerinti mokslo
darbų kokybę. Apklausos duomenimis, didžiąją galimų tekstų sutapčių nustatymo programų naudotojų dalį sudarytų bakalauro ir magistrantūros studentai, dėstytojai ir studentų darbų vadovai, t. y. daugiausia dėmesio MSI skirtų studijų procesui. Atsižvelgdama į
MSI poreikį naudotis tekstų sutapčių nustatymo programomis, Tarnyba vieniems metams
suteikė prieigą prie „PlagScan“ programos 15 MSI (29 vartotojams) – 5 universitetams, 8
kolegijoms ir 2 mokslinių tyrimų institutams, siekiant užtikrinti akademinį sąžiningumą
organizuojant doktorantūrą ir mokslo žurnalų leidybą.

55 proc.
MSI neturėjo jokios prieigos prie tekstų
sutapčių nustatymo programų

atgal į turinį
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Antra analitinė apžvalga3 buvo skirta įvertinti bibliotekos darbuotojų įnašą į plagiato
prevenciją atkreipiant dėmesį į tai, kad šiuolaikinės bibliotekos vaidmuo nėra tik užtikrinti informacijos išteklių fondų priežiūrą ir vartotojų aptarnavimą bei konsultavimą,
bet ir prisidėti prie akademinės bendruomenės narių švietimo akademinės etikos klausimais. Apklausos metu du trečdaliai respondentų (N=21; 67 proc.) nurodė, kad akademinės bendruomenės nariai kreipiasi į bibliotekos darbuotojus plagiato klausimais. Respondentai pažymėjo, kad daugiausia klausimų keliama dėl autorių teisių užtikrinimo
(N=23), pvz., kaip patikrinti plagiatą?, kaip išvengti plagiato? ir t. t. Likusi respondentų
dalis nurodė, kad kreipiamasi dėl citavimo ir / ar perfrazavimo taisyklių (N=7), pvz.,
kaip teisingai cituoti?, kokios yra informacijos tvarkymo programos? ir t. t., bei publikavimo etikos spragų (N=6), pvz., kiek procentų plagiato gali būti darbe?, kiek procentų
savicitavimo galima naudoti darbe? Pusė apklaustųjų (50 proc.) nurodė, kad patys ar
jų kolegos akademinės bendruomenės nariams veda plagiato prevencijos užsiėmimus.
Bibliotekos darbuotojų dažniausiai vedami mokymai yra susiję su šaltinių citavimu, autorių teisėmis ir plagiato prevencija, akademiniu raštingumu, informaciniu raštingumu
ir kita. Dėstytojams tokie mokymai vedami rečiau negu studentams. Pastebimas bibliotekos kaip padalinio poreikis dar labiau įsitraukti į institucijos akademinio sąžiningumo
politikos įgyvendinimą, t. y. tam visiškai ar daugiau pritaria 80 proc. respondentų.
Trečia analitine apžvalga4 siekta įvertinti, kaip ir kokia apimtimi bendraautoriai-studentai prisideda prie profesorių mokslinės produkcijos didėjimo. Šis tyrimas buvo vienas pirmųjų bandymų analizuoti daugiausiai besipublikuojančių Lietuvos profesorių
bendraautorystės aspektus akademinės etikos požiūriu. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad
autorių (profesorių; N=31 iš 5 valstybinių universitetų) eiliškumas paprastai išdėstomas pagal kiekvieno intelektinį indėlį atliekant mokslinį tyrimą ir jo pagrindu rengiant
mokslo publikaciją, tačiau daugiausia mokslinės produkcijos išleidę profesoriai yra mažiausiai prisidėję prie mokslo publikacijų rengimo – pirmuoju autoriumi profesorius
nurodomas 11 proc. publikacijų. Analizuojant bendraautorystės su studentais praktiką
pastebėta, kad 73,2 proc. (N=527) bendrų profesorių ir studentų publikacijų paskelbta
užsienyje. 63 proc. bendraautorių-studentų sudaro doktorantai. Tik 24 proc. studentų
bendraautoriais buvo jų baigiamojo darbo vadovas.

3

Židonė, G, 2019.
Bibliotekos darbuotojų įnašas į plagiato
prevenciją. Vilnius:
Akademinės etikos ir
procedūrų kontrolieriaus tarnyba.
Prieiga per internetą:
https://etikostarnyba.lt/wp-content/
uploads/2019/11/
Apklausosbibliotekininkamsapzvalga.pdf

4

Židonė, G, Kapočiūtė, K, Juras, R, 2019.
Bendraautorystė:
profesorių publikavimosi aspektai. Tyrimo
ataskaita. Vilnius:
Akademinės etikos ir
procedūrų kontrolieriaus tarnyba.
Prieiga per internetą:
https://etikostarnyba.lt/wp-content/
uploads/2019/11/
Tyrimo-ataskaita_
final.pdf

1 profesorius per vienus metus
1 mokslo publikaciją parengia per
4,3 darbo dienos, skirtos jo mokslinei veiklai

atgal į turinį

10

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA | TARNYBOS ILGALAIKĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Šiuo tyrimu taip pat palyginti produktyviausių profesorių publikavimosi ypatumai
Lietuvoje su J. W. Osborne ir A. Holland (2009) atlikto tyrimo rezultatais apie produktyviausius mokslininkus akademinės etikos požiūriu. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad
1 Lietuvos produktyviausias profesorius per vienus metus paskelbia vidutiniškai
13,48 mokslo darbų (Osborne ir Holland (2009) – 32 mokslo darbai per metus), tačiau 1 profesorius per vienus metus 1 mokslo publikaciją parengia per 4,3 darbo
dienos, skirtos jo mokslinei veiklai (Osborne ir Holland (2009) – 8,07 darbo dienos
1 publikacijai per vienus metus).
Taip pat Tarnyba prisidėjo prie Akademinio sąžiningumo indekso klausimyno, vykdyto Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) 2019 metais, tobulinimo. Tarnyba pasiūlė
tikslinti klausimų ir atsakymų variantų formuluotes ir išplėtoti klausimyną papildomais
galimais atsakymų variantais. LSS į Tarnybos siūlymus atsižvelgė. Tyrimo „Akademinio
sąžiningumo indeksas“ rezultatai rodo, kad studentų sąmoningumas apie akademinį
sąžiningumą po truputį didėja. Tačiau akademinėje bendruomenėje vis dar išlieka nemažai problemų. Pasak respondentų, tinkamas užduočių pasiskirstymas ir jų atlikimas
grupėje bei dėstytojų vertinimas pagal individualų indėlį atliekant užduotis išlieka viena
svarbiausių problemų užtikrinant sąžiningumo ir atsakomybės principų įgyvendinimą
studijų procese.
Aukštosiose mokyklose vis dar išlieka aktyvi nusirašinėjimo kultūra (apie 30 proc.
respondentų atsakė teigiamai):
1) gaunant užduotis iš anksto iš kitų studentų;
2) nusirašant nuo kito studento per egzaminus ar kitus atsiskaitymus;
3) naudojant įvairias priemones per egzaminus ir kitus atsiskaitymus.
Nors lyginant su ankstesniais metais šis reiškinys smarkiai sumenkęs (plg. 2013 m. –
54 proc., 2015 m. – 45 proc., 2017 m. – 40 proc.). Pastebimas teigiamas pokytis dėl
rašto darbų pirkimo ir jų pateikimo aukštajai mokyklai kaip savo, nors viešojoje erd
vėje ši problema vis dar eskaluojama ir nėra pažabota. Taip pat tyrimo „Akademinio
sąžiningumo indeksas“ rezultatai rodo, kad tarpusavio konkurencija dėl geresnių įvertinimų ir studento vertybinis pamatas yra pagrindinės nesąžiningo elgesio priežastys.
Studentai akademinio sąžiningumo laikosi daugiau bijodami pasekmių. Daugiau nei
70 proc. respondentų baiminasi būti išbraukti iš studentų sąrašo ir netekti aukštojo
mokslo diplomo.
Akademinio sąžiningumo indeksas išlieka tolygus nuo 2015 m. Tai gali suponuoti,
kad akademinė etika vis dar atskiriama nuo studijų ir mokslo kokybės, nors turėtų tapti
vienu iš pamatinių elementų kuriant ne tik akademinio sąžiningumo aplinką aukštojoje
mokykloje, bet ir formuojant studentų kaip visuomenės vertybines nuostatas. Kita vertus, nors aukštųjų mokyklų pastangos skatinti akademinės bendruomenės etišką elgesį
yra menkai efektyvios, socialiniuose tinkluose pastebimos studentų iniciatyvos skatinant laikytis akademinės etikos (2 pav.).

atgal į turinį

11

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA | TARNYBOS ILGALAIKĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

2 pav. Universitetų studentų atstovybių iniciatyvų pavyzdžiai
Mykolo Romerio universitetas

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Vilniaus universitetas

Ataskaitiniais metais taip pat vyko parengiamieji darbai, susiję su Atsakingo mokslo barometru – sudarytas ir ekspertų validuotas klausimynas. Atsakingo mokslo barometru siekiama apžvelgti dabartinę mokslinių tyrimų atlikimo ir jų rezultatų skelbimo praktiką Lietuvos universitetuose, kolegijose ir mokslinių tyrimų institutuose.
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Šiuo tyrimu bus analizuojama, kiek dėmesio Lietuvos akademinė bendruomenė skiria švietimui apie mokslinių tyrimų ir publikavimo etiką, ar akademinė bendruomenė
yra etiškai jautri, kokie mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos pažeidimai pastebimi
akademinėje aplinkoje ir kaip jie sprendžiami. Tyrimo rezultatai papildys kas dvejus
metus LSS tyrimo „Akademinio sąžiningumo indeksas“ apie akademinio sąžiningumo
įgyvendinimo praktiką aukštosiose mokyklose rezultatus. Abiejų tyrimų rezultatai leis
išsamiau įvertinti akademinės etikos situaciją Lietuvoje.
Ataskaitiniais metais siekta 3 sisteminių akademinės etikos ir procedūrų problemų stebėsenos. Iš analitinių apžvalgų matyti, kad šis strateginis tikslas pasiektas – 100 proc.
Tarnybos programos strateginiam tikslui – skatinti mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos vertybių, principų ir mokslinių praktikų – įgyvendinti suplanuota 10 produktų (3 lentelė).
3 lentelė. Pirmo strateginio tikslo uždavinių įgyvendinimas
Planuota
2019 m.

Uždavinys > produktas

Pasiekta
2019 m.

Pasiekimo
lygis (%)

Pastabos dėl
pasiekimo lygio

Vertinti Tarnybos tyrimų pagrindu patvirtintų gairių ir
sprendimų pagrindu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą
Tarnybos analitinių apžvalgų skaičius
Tarnybos teminių gairių skaičius

2
1

3
1

150
100

Įtraukti akademinę bendruomenę į Tarnybos švietėjišką veiklą,
susijusią su akademinės etikos kultūros formavimu
Įkeltų į Tarnybos interneto svetainę atviros prieigos
naudingų nuorodų skaičius
Tarnybos veiklos viešinimo renginių, skirtų akademinei bendruomenei, skaičius
Tarnybos veiklos viešinimo renginių dalyvių skaičius
Tarnybos dokumentų (pvz., sprendimų, gairių,
analitinių apžvalgų) parsisiuntimų skaičius
Naujienlaiškių skaičius
Naujienlaiškių prenumeratorių skaičius

3

4

133

2

6

300

70
500

181
513

259
103

1
50

4
9

400
18

Nurodomas bendras Tarnybos
dokumentų parsisiuntimų
skaičius
Tarnybos nauja interneto svetainė https://etikostarnyba.lt/ startavo esant daliniam funkcionalumui 2019 m. lapkričio mėn. pab.
Funkcionalumas dėl registracijos
prenumeratai paslaugos tiekėjo
nebuvo laiku įdiegtas.

Bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis nagrinėjant
galimus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus
Pakvietimų Tarnybos darbuotojams įsitraukti į
mokslo ir studijų institucijų savireguliacijos procesus skaičius
Konsultacijų (pvz., dažniausiai užduodamų klausimų, kreipimųsi) skaičius

atgal į turinį
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100

3

5

167
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Veiklos viešinimas
Tarnyba savarankiškai organizavo 4 renginius akademinei bendruomenei – 1 konferenciją, 1 seminarą ir 2 mokymus. Vienas iš svarbiausių Tarnybos renginių – konferencija „Etika akademinėje aplinkoje“ – skirtas Pasaulinei etikos dienai paminėti. 2019
metais jo pagrindine tema tapo autorystės problemos Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Kiekvienais metais šiame renginyje numatyta diskutuoti apie vieną opiausią
akademinės etikos problemą.
Prie Tarnybos savarankiškai organizuotų renginių priskirtini 2 mokymai tikslinėms
grupėms – bibliotekos darbuotojams, mokslo žurnalų redaktoriams, doktorantų
moksliniams vadovams ir kitiems akademinės bendruomenės nariams. Bendradarbiaudama su tokiomis institucijomis, kaip Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerija ir Lietuvos mokslo taryba, ir tokiomis MSI, kaip Kauno technologijos universitetas ir Mykolo Romerio universitetas, Tarnyba papildomai organizavo 2
seminarus.
Tarnyba prisijungė prie mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ organizuodama seminarą „Pabėgti negalima įkliūti“ ikiuniversitetinio lygmens 15 metų ir vyresniems
mokiniams. Šiame seminare dalyvavo dviejų vidurinį išsilavinimą teikiančių mokyklų
mokiniai ir juos lydintys mokytojai. Tarnyboje mokiniai išbandė pabėgimo kambario
užduotis ir klausėsi paskaitos apie nesąžiningo elgesio formas mokykloje (pvz., paruoštukės naudojimą per atsiskaitymus, šaltinių patikimumą, plagiatą, rašto darbų
pirkimą, pratybų kopijavimą), kasdienėje veikloje bei kaip šios formos transformuojasi akademiniame pasaulyje. Šiuo seminaru siekta paaiškinti, kad raštingumo įpročiai
formuojasi ne aukštojoje mokykloje, o besimokinant progimnazijoje ir gimnazijoje,
kai mokiniams pradedama skirti įvairius rašto darbus. Tad aukštosios mokyklos neretai susiduria su studentų nesąžiningumo apraiškomis kaip su menkai suformuotų
raštingumo įgūdžių pasekmėmis, kurių priežasčių būtina ieškoti gerokai anksčiau,
ikiuniversitetiniame lygmenyje.
Taip pat skaityta 7 kviestiniai pranešimai, iš jų 2 – tarptautiniuose renginiuose,
organizuotuose bendradarbiaujant su Europos Komisija ir Europos akademinio sąžiningumo tinklu. Skaityta 11 pažintinių pranešimų, iš jų 1 – tarptautiniame renginyje. 7 iš 11 šių pranešimų (susitikimų) skirti stiprinti bendradarbiavimą su mokslo ir
studijų institucijomis, ypač akademinės etikos komisijomis / komitetais / kolegijomis
(toliau – etikos komitetas). Ateityje planuojama intensyviau bendradarbiauti su etikos komitetais.
Tarnybos veiklos viešinimo efektyvumui didinti sukurtas naujas, funkcionalesnis
Tarnybos tinklalapis https://etikostarnyba.lt/. Pavyzdžiui, dalyvių registracija į renginį vykdoma internetu, siunčiami naujienlaiškiai Tarnybos veiklos prenumeratoriams
automatizuotu būdu.
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Projektinė veikla
Tarnyba pagal COST programą įgyvendina du tarptautinius projektus – „Piliečių
įgalinimo mokslas skatinant kūrybiškumą, mokslinį raštingumą ir inovacijas Europoje“
(angl. Citizen Science to Promote Creativity, Scientific Literacy, and Innovation Throughout Europe, CA15212, https://www.cs-eu.net/) ir „Mokslinių kolekcijų duomenų,
jų tvarkų ir ekspertų telkimas“ (angl. Mobilising Data, Policies and Experts in Scientific
Collections, CA17106, https://www.mobilise-action.eu/).
Įgyvendinant projektą CA15212 Tarnyba prisidės prie rekomendacijų rengimo
piliečių įgalinimo mokslo projektams, įskaitant ir mokslinės veiklos etikos požiūriu.
Šiomis rekomendacijomis bus siekiama atkreipti dėmesį į mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo iššūkius įtraukiant piliečius kaip lygiaverčius tyrėjus į mokslinius tyrimus.
Piliečių įgalinimo mokslas yra inovatyvi mokslinių tyrimų atlikimo prieiga, todėl
kintant mokslinių tyrimų atlikimo metodams, kinta ir mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo priemonės. Inicijuojant ir įgyvendinant piliečių įgalinimo mokslo projektą
mokslininkas turi skirti nemažai pastangų siekiant vengti interesų konflikto, gerinti
tyrimo duomenų prieinamumą, laikytis etiškos autorystės, ieškoti kitų informuoto
asmens sutikimo būdų bei formų ir kt. Įtraukiant piliečius kaip lygiaverčius tyrėjus į
mokslinius tyrimus, kinta ir mokslininko vaidmuo. Visus šiuos iššūkius būtina tinkamai atliepti jiems iš anksto rengiantis.
Įgyvendinant projektą CA17106 Tarnyba įgis kompetencijų, kaip skaitmeninti,
rinkti, tvarkyti ir skelbti duomenis, ir panaudodama minėtas kompetencijas prisidės
prie šių praktikų skatinimo Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, yra raginama aktyviau prisidėti prie O3 (angl. Open to the World, Open Innovation, Open Access) nuostatų
įgyvendinimo. Turinio požiūriu minėtos nuostatos skatina ne tik užtikrinti duomenų
prieinamumą visoms suinteresuotosioms šalims ir sudaryti joms sąlygas tų duomenų pagrindu kurti inovacijas, bet ir suponuoja visuomenės atvirumo didėjimą per
atsakomybės ir sąžiningumo principų įgyvendinimą, t. y. mokslinių tyrimų etikos ir
publikavimo etikos užtikrinimą.
Taip pat Tarnyba teikė kartu su užsienio partneriais paraišką pagal Erasmus+ programą. Paraiška buvo labai gerai įvertinta, tačiau finansavimas jai nebuvo skirtas.
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Tarnyba kaip organizacija

Darbuotojų
amžiaus
vidurkis –

39

6

metai

įdiegtos naujos
informacinės
sistemos

2
5
1

dr.

mg.
bk.

Darbo sąlygų
gerinimas

8

metai

darbuotojai

5,35
etatai

8

modernizuotos
darbo vietos

5

darbuotojų kompetencijų tobulinimas

44,5

+

Darbuotojų
savišvieta

20

val. / metus

val. / darb. / metus

6

darbuotojų
paskatinimas

5

darbuotojų darbo
dalis nuotoliniu
būdu
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1.2. Tarnyba kaip ekspertinė institucija
akademinės etikos ir procedūrų srityje
Tarnybos programos strateginiam tikslui – pozicionuoti kaip ekspertinę instituciją
akademinės etikos ir procedūrų srityje – įgyvendinti suplanuota 7 produktai (4 lentelė).

4 lentelė. Antro strateginio tikslo uždavinių įgyvendinimas
Planuota
2019 m.

Uždavinys > produktas

Pasiekta
2019 m.

Pasiekimo
lygis (%)

Pastabos dėl
pasiekimo lygio

Bendradarbiauti su kitomis suinteresuotosiomis šalimis
nagrinėjant galimus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus
Bendradarbiavimo sutarčių, narysčių skaičius
Kreipimųsi dėl galimų akademinės etikos ir (ar) procedūrų pažeidimų skaičius
Publikavimo procese dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių
teiktos informacijos raštu (pvz., visatekstės publikacijos
teikimas, ekspertinė išvada, konsultacija) skaičius

1
30

1
35

100
117

5

5

100

Dalyvauti įgyvendinant mokslo ir studijų politiką
Pateiktų ir priimtų iniciatyvų (pvz., siūlymų) dėl nacionalinių dokumentų, susijusių su mokslo ir studijų kokybės
užtikrinimu, santykis (proc.)
Tarnybos parengtų pranešimų spaudai ir interviu bei viešų
kalbų skaičius

40

0

0

8

12

150

Tobulinti Tarnybos darbuotojų specialiąsias kompetencijas
Metinio mokymų plano įgyvendinimas (proc.)
Mokymų valandų skaičius vienam darbuotojui

45
22

126
64,5

280
293

Narystė
Lietuvos Respublikos Seimas leido Tarnybai stoti į Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo (ENRIO) asociaciją, t. y. tapti šios asociacijos viena iš steigėjų
ir nare. Šio tinklo (ligi šiol veikusio neformaliai) pagrindinė misija yra skatinti keistis
informacija ir patirtimi, dalytis gerąja praktika skatinant mokslinių tyrimų sąžiningumą, nagrinėjant mokslinių tyrimų pažeidimus, konsultuojant turinčias menkai išvystytą nacionalinę mokslinių tyrimų sąžiningumo užtikrinimo sistemą šalis nares ir kt.
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Tarnybai ši narystė yra svarbi tuo, kad ji atveria platesnes galimybes pažinti kitų
Europos valstybių narių giminingų institucijų mokslinių tyrimų nesąžiningumo atvejų sprendimų praktiką ir tobulinti savąją, taikomas nesąžiningo elgesio akademinėje
aplinkoje prevencijos priemones. Tarnybos įsitraukimas į ENRIO sudaro sąlygas gerinti Tarnybos veiklos efektyvumą bei laiku reaguoti į tarptautines tendencijas.

82 proc.

skundų buvo susiję su galimais akademinės etikos
ir / ar procedūrų pažeidimais universitetuose

Kreipimaisi dėl galimų akademinės etikos ir (ar) procedūrų pažeidimų
Ataskaitiniais metais Tarnyba gavo 35 skundus / pranešimus / pradėjo tyrimą (toliau – skundai) dėl galimų akademinės etikos ir / ar procedūrų pažeidimų (3 pav.).
Dauguma skundų (82 proc.) buvo susiję su galimais akademinės etikos ir / ar procedūrų pažeidimais universitetuose.

3 pav. Skundų skaičius 2014–2019 metais
2014

2015

2016

2017

2018

2019
27

20

20

23

21

Universitetai
Kolegijos
Mokslinių tyrimų
institutai

17
5

5

3

1
0
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Tarnyba atsisakė nagrinėti 7 skundus motyvuodama kontrolieriui nustatytomis
kompetencijos ribomis, 3 skundus persiuntė MSI savireguliacijai ir 2 skundus persiuntė kitai institucijai pagal kompetenciją (pvz., lygių galimybių kontrolieriui). Tarnyba nustatė akademinės etikos pažeidimus, susijusius, pavyzdžiui, su informacijos
klastojimu, klaidinančia informacija, dovanotąja autoryste, aplaidumu, ir procedūrų
pažeidimais dėl Mokslo ir studijų įstatymo nuostatų įgyvendinimo ir MSI teisės aktų
laikymosi.
Vertinant, kokia skundų dalis mokslo ir studijų institucijos buvo svarstyta iki juos
pateikiant kontrolieriui, matyti, kad ataskaitiniais metais 86 proc. skundų, kurių pagrindu priimti sprendimai, nebuvo anksčiau svarstyti. Šis rodiklis rodo 2016 metų
situaciją (88 proc.). 2019 metais pasitikėjimas mokslo ir studijų institucijose veikiančiais etikos komitetais sumažėjo 20 proc., lyginant su 2018 metais. Be to, pastebima
tendencija, kad pareiškėjai vis dažniau kreipiasi lygių galimybių užtikrinimo ir darbo
teisės klausimais į Tarnybą. Tai rodo, kad pareiškėjai painioja kontrolieriaus kompetenciją su kitų institucijų kompetencija nagrinėjant galimus pažeidimus, susijusius su
mokslo ir studijų institucijų veikla.
Dalyvavimas įgyvendinant mokslo ir studijų politiką
Ataskaitiniais metais Tarnyba pateikė 16 pasiūlymų dėl šių teisės aktų, susijusių su
mokslo ir studijų politikos įgyvendinimu, tobulinimo – Mokslo doktorantūros nuostatų (10 pasiūlymų), Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos
aprašo (1 pasiūlymas), Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų
pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo (1 pasiūlymas) ir Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (4 pasiūlymai). Teikdama siūlymus Tarnyba identifikavo mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo spragas, dviprasmiškas ir netgi klaidinančias
(sudarančias sąlygas pažeisti akademinę etiką) nuostatas. Per ataskaitinį laikotarpį
svarstyti tik kai kurie pasiūlymai dėl Mokslo doktorantūros nuostatų.
Taip pat buvo teiktas eLABa konsorciumui siūlymas dėl licencinės sutarties 3.1 papunkčio tobulinimo. Šiuo siūlymu siekta numatyti netaikyti atitinkamoje licencinėje
sutartyje nustatytų kūrinio (pvz., baigiamojo darbo) naudojimo sąlygų, kai informacija apie kūrinį teikiama kontrolieriui nagrinėjant galimus akademinės etikos ir / ar
procedūrų pažeidimus.
Tarptautinis indėlis
Tarnyba turėjo kelias galimybes išsakyti siūlymus dėl mokslinių tyrimų etikos skatinimo ir užtikrinimo tarptautiniu mastu. Viena iš pirmų galimybių yra susijusi su
Honkongo manifesto (angl. Hong Kong Manifesto for Assessing Researchers: Fostering Research Integrity) projektu, kurį rengė Pasaulinio mokslinių tyrimų sąžiningumo kongreso organizatoriai. Tarnyba siūlė tikslinti vartojamą terminiją ir su ja susijusį
turinį, aiškiai numatyti atsakomybės už mokslinių tyrimų sąžiningumo skatinimą pasiskirstymą.
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Tarnyba taip pat pateikė siūlymus dėl Europos Tarybos parengto dokumento
„Countering Education Fraud and Promoting Ethics, Transparency and Integrity in
Education“ projekto atkreipdama dėmesį į terminijos apibrėžtis, terminijos papildymą, šmeižikiškus pranešimus, akademinio rašymo įgūdžių formavimo poreikį ir sisteminės etikos ir sąžiningumo akademinėje aplinkoje stebėsenos poreikį.
Taip pat Tarnyba išreiškė ketinimus dalyvauti Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir
kultūros organizacijos (toliau – UNESCO) diskusijose ir pasitarimuose apie UNESCO
2017 m. priimtas Rekomendacijas dėl mokslo ir mokslininkų (angl. Recommendation on Science and Scientific Researchers; toliau – Rekomendacijos). Tarnyba pagal kompetenciją turėtų galimybes prisidėti prie 8-os rekomendacijos įgyvendinimo
vertinimo ir teikti tam tikrą dalį informacijos apie 8-os rekomendacijos (angl. The
Recommendation calls for scientific integrity and ethical codes of conduct for science and research and their technical application) įgyvendinimo pažangą periodinei
Rekomendacijų įgyvendinimo nacionalinei ataskaitai.
Tarnybos darbuotojų specialiųjų kompetencijų tobulinimas
Akademinės etikos srityje du valstybės tarnautojai kėlė kompetenciją užsienyje –
apie pranešėjų apsaugą Utrechte (Nyderlandų Karalystė) vykusioje konferencijoje ir
apie mokslinių tyrimų sąžiningumą Honkonge (Ypatingasis Administracinis Kinijos
Regionas) vykusiame šeštajame Pasauliniame mokslinių tyrimų sąžiningumo kongrese.
Taip pat du valstybės tarnautojai ir vienas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį,
tobulino specialiąsias kompetencijas 9 renginiuose, vykusiuose Lietuvoje.
Šeši darbuotojai – trys valstybės tarnautojai ir trys darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį – papildomai kėlė kompetenciją 8 renginiuose, skirtuose veiklos administravimui gerinti: asmens duomenų apsaugos, korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų
organizavimo ir dokumentų valdymo srityse.
Du darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ne visu krūviu, kompetencijos nekėlė.

Tarnybos veiklos efektyvumo didinimas
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 10 dalyje nustatyta,
kad „kontrolierius skundą (pranešimą) išnagrinėja ar tyrimą atlieka, priima sprendimą
ir raštu informuoja pareiškėją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo (pranešimo)
gavimo ar tyrimo pradėjimo dienos. Dėl skundo (pranešimo) ar tyrimo aplinkybių
sudėtingumo arba dėl to, kad nagrinėjant ar tiriant skundą (pranešimą) prireikia gauti
papildomos informacijos, skundo (pranešimo) nagrinėjimo ar tyrimo ir sprendimo
priėmimo terminas gali būti pratęstas iki 3 mėnesių nuo skundo (pranešimo) gavimo
ar tyrimo pradėjimo dienos.“ Ši nuostata numato ne mažiau kaip 30 ir ne daugiau kaip
92 kalendorines dienas kontrolieriaus sprendimui priimti. 2018 metais šios nuostatos
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įgyvendinimas truko vidutiniškai 233 kalendorines dienas. Tad 2019 metais siekta
kontrolieriaus sprendimą priimti per ne ilgesnę kaip 190 kalendorinių dienų trukmę.
Ataskaitiniais metais 11 iš 29 kontrolieriaus sprendimų buvo priimti per Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytą terminą – jų priėmimas truko nuo 64
iki 89 kalendorinių dienų. Du kontrolieriaus sprendimai buvo priimti per daugiau negu
400 kalendorinių dienų. Vidutinė kontrolieriaus sprendimų priėmimo trukmė sudarė
173 kalendorines dienas.
Kontrolieriaus sprendimų priėmimas pareikalavo daugiau laiko negu teisės aktų nustatyta tvarka dėl šių priežasčių:
1) nagrinėjamo atvejo sudėtingumo (pvz., dėl mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo);
2) MSI ir kitų suinteresuotųjų šalių būtinos informacijos pateikimo termino užtikrinimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu
Nr. 875 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių įtvirtintą terminą – 20 darbo dienų;
3) MSI veiklos sezoniškumo (pvz., vasarą ir švenčių laikotarpiu nėra galimybės teikti
informacijos dėl administracijos darbuotojų atostogų); ir
4) skundo (pranešimo) ar tyrimo šalių kontaktų komunikuoti nustatymo, siekiant
objektyvaus nagrinėjamo atvejo aplinkybių vertinimo (pvz., kreipimasis raštu į
Registrų centrą; kontaktų nustatyti nepavyko; Tarnybos raštų siuntimas paštu).

Vidutinė kontrolieriaus sprendimų
priėmimo trukmė sudarė

173 kalendorines dienas
Atsižvelgiant į tai, kad kontrolieriaus sprendimo priėmimas reikalauja ženkliai daugiau laiko, Tarnyba teikė Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
siūlymus dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 10 dalies
pakeitimo numatant ilgesnę kontrolieriaus sprendimų priėmimo trukmę – nuo 90
iki 153 kalendorinių dienų (nuo 3 iki 5 mėnesių). Šį siūlymą Tarnyba grindė Danijos
praktika – šioje šalyje mokslinių tyrimų etikos pažeidimams nagrinėti ir sprendimą
dėl jų priimti numatytas 12 mėnesių terminas nuo skundo gavimo. Siūlymas 2019 me
tais nesvarstytas.
2018 metais Tarnyboje gauta Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros persiųsta byla dėl administracinio nusižengimo, numatyto
Administracinių nusižengimo kodekso 123 straipsnyje. 2019 metais konsultuotasi su Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
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atstovu dėl administracinių nusižengimų nagrinėjimo praktikos, atlikti veiksmai
dėl galimybės naudotis Administracinių nusižengimų registru. Tarnyba susidūrė
su techniniais nesklandumais siekiant prisijungti prie Administracinių nusižengimų registro, todėl 2019 metais administracinis nusižengimas nebuvo registruotas.
Taip pat Tarnyba kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą dėl Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio 2 ir 3 dalių taikymo paaiškindama, kad asmenys, kuriems ketinama taikyti administracinę atsakomybę pagal minėtas nuostatas, gali nepriklausyti akademinei bendruomenei,
o kontrolieriui Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnyje ir Tarnybos nuostatuose nustatyta kompetencija, susijusi su mokslo ir studijų institucijų veikla akademinės etikos ir procedūrų srityje. Atsižvelgiant į kontrolieriaus atsakomybės
teisinį reglamentavimą, Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio 2 ir
3 dalių taikymas turėtų būti priskirtas ir kitiems subjektams, pvz., policijai.
4 pav. Tarnybos sprendimų teisminio proceso rezultatai 2014–2019 metais
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Teismui apskųsti trys 2019 metais priimti kontrolieriaus sprendimai. Du iš trijų
skundų teismas atsisakė priimti. 2019 metų pabaigoje teisminis procesas administracine tvarka vyko dėl atsisakymo nagrinėti skundą ir dėl 6 kontrolieriaus sprendimų, iš
jų dėl 1 kontrolieriaus sprendimo, priimto ataskaitiniais metais (4 pav.).
Ataskaitiniais metais siekta priimti kontrolieriaus sprendimą per 190 kalendorinių dienų. Iš šioje metinės veiklos ataskaitoje pateiktos apžvalgos matyti,
kad šis strateginis tikslas pasiektas – 109 proc.
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2.

TARNYBOS VALDYMAS

2.1. Žmogiškieji ištekliai
Tarnyboje neįkurta padalinių (darbo grupių), todėl joje visi darbuotojai yra
tiesiogiai atskaitingi kontrolieriui. Tarnyboje numatytos dviejų tipų darbuotojų
pareigyb ės – valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Pareigybės yra šios: vyriausieji patarėjai, patarėjai ir vyriausieji specialistai (5 pav.). 5 iš
7 darbuotojų suteiktos galimybės dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu. Nuotolinio
darbo būdu dirbto laiko per savaitę dalis svyravo nuo 17 iki 100 proc. Dauguma darbuotojų dirbo pagal individualų darbo laiko grafiką.
Tarnybos veiklai užtikrinti numatytos 8 pareigybės, tačiau 2019 metais buvo užimtos tik 4,35 pareigybės dėl nepakankamo finansavimo. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nustatė Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir
valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių – 10. Naujoms pareigybėms finansavimas
taip pat nebuvo skirtas.
Ataskaitiniais metais Tarnyba ieškojo trijų darbuotojų į vyriausiojo patarėjo, patarėjo ir vyriausiojo analitiko pareigas. Atranka įvyko dėl dviejų iš trijų darbuotojų; viena
atranka neįvyko, todėl konkursas į atitinkamas pareigas buvo paskelbtas pakartotinai.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos
Seimo valdyba nustatė Tarnybos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis ir gaunančių
darbo užmokestį iš valstybės biudžeto
ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių –
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5 pav. Tarnybos valdymo schema

Akademinės
etikos ir
procėdūrų
kontrolierius

Vyriausieji
patarėjai
Patarėjai
Vyriausieji
specialistai

Visi Tarnybos darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą: 2 yra įgiję mokslo
daktaro laipsnį, 5 – magistro kvalifikacinį ar jam prilygintą laipsnį ir 1 – bakalauro kvalifikacinį ar jam prilygintą laipsnį. 4 darbuotojai turi daugiau negu vieną aukštąjį išsilavinimą. Tarnyboje dirba daugiausia darbuotojų, turinčių socialinių mokslų išsilavinimą. Aukštojo mokslo kvalifikacija varijuoja nuo teisės, politikos mokslų, sociologijos,
vadybos, komunikacijos ir informacijos iki filologijos, informatikos ir matematikos.
Ataskaitiniais metais skatinti 3 valstybės tarnautojai – kvalifikacijos tobulinimu
(1), padėka (1) ir iki 1 pareiginės algos dydžio vienkartine pinigine išmoka (2). Taip
pat skatinti 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, iki 1 pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija.
Tarnybos darbuotojų amžiaus vidurkis – 39 metai. Ataskaitinių metų gruodžio
31 d. Tarnyboje dirbo valstybės pareigūnas, 3 valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartį (6 moterys ir 2 vyrai).
Ataskaitiniais metais Tarnyboje praktiką atliko du studentai – vienas iš Vilniaus
Gedimino technikos universiteto, studijuojantis Multimedijos ir kompiuterinio dizaino studijų programą (bakalauro studijų studentas), ir vienas iš Kazimiero Simonavičiaus universiteto, studijuojantis teisės studijų programą (vientisųjų studijų studentas). Taip pat Tarnybai talkino keturi savanoriai iš Vilniaus rajono Avižienių gimnazijos
ir Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos koordinuojant sklandų dalyvių registravimą į Tarnybos renginius.
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2.2. Finansiniai ištekliai
Valstybės biudžeto lėšos
2019 metais Tarnybos vykdomai programai „Akademinės etikos ir mokslo ir studijų
procedūrų priežiūra ir Tarnybos veiklos efektyvumo gerinimas“ iš valstybės biudžeto
buvo skirta 191 tūkst. eurų, iš kurių 118 tūkst. eurų sudarė lėšos darbo užmokesčiui.
Pagal minėtą programą Tarnyba panaudojo 98,9 proc. valstybės biudžeto lėšų, iš kurių
darbo užmokestis sudarė 60,87 proc. ir informacinių išteklių diegimas / atnaujinimas –
23 proc.

Užsienio lėšos
Šešios komandiruotės buvo finansuojamos iš įvairių finansavimo šaltinių, kurių
lėšomis vėliau buvo kompensuojamos kitos Tarnybos darbuotojų komandiruotės.
Dvi komandiruotės (1666,18 Eur) buvo finansuojamos iš Europos Komisijos įgyvendinamos žinių mainų iniciatyvos „Mutual Learning on Research Integrity“ lėšų. Viena
komandiruotė buvo finansuojama iš Europos Tarybos Švietimo etikos, skaidrumo ir
sąžiningumo platformai (anglų k. Platform on Ethics, Transparency and Integrity in
Education, ETINED) skirtų lėšų. Trys komandiruotės buvo finansuojamos iš projekto
CA15212 lėšų.

2.3. Informaciniai ištekliai
Tarnybos veiklos efektyvumas buvo didinamas diegiant naujas informacines sistemas ir jungiantis prie esamų informacinių sistemų. Tarnyboje buvo įdiegta teksto
sutapčių nustatymo programa, automatinio sakytinės kalbos atpažinimo sistema ir
dokumentų valdymo sistema, iš kurių dviem pradėta naudotis iš karto.
Tarnybai suteikta prieiga naudotis tokiomis informacinėmis sistemomis, kaip
Administracinių nusižengimų registru, Pedagogų registru ir Studentų registru. Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema eLABa ligi šiol Tarnybai
yra neprieinama dėl eLABa konsorciumo valdymo ypatumų.
Sukurtas naujas, teisės aktų reikalavimus atitinkantis ir funkcionalesnis, Tarnybos
tinklalapis www.etikostarnyba.lt. Modernizuotos kompiuterių darbo vietos atnaujinant kompiuterių techninį pajėgumą ir programinę įrangą.
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3.

TARNYBOS VEIKLOS PRIORITETAI
2020 METAIS

2020 metais numatoma nuosekliai tęsti 2019 metų Tarnybos veiklos prioritetų įgyvendinimą:
1) akademinės bendruomenės neetiško elgesio prevencinių priemonių organizavimas (I–IV ketv.);
2) atvejų dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų nagrinėjimo efektyvumo gerinimas (I–IV ketv.);
3) bendradarbiavimo su akademine bendruomene, tarnybomis ir institucijomis,
taip pat su tarptautinėmis organizacijomis ir akademiniais tinklais stiprinimas
(I–IV ketv.);
4) Tarnybos veiklos sklaidos stiprinimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu (I–
IV ketv.);
5) Tarnybos darbuotojų kvalifikacinių gebėjimų tobulinimas (I–IV ketv.).
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