
PANEVĖŽIO KOLEGIJOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA  2016 M. 

 

              Panevėžio kolegijos Etikos komisija (toliau- Komisija) – Kolegijos teisės aktų nustatyta 

tvarka sudaryta kolegiali institucija, vykdanti Akademinės etikos kodekso ir/ar Etikos kodekso 

priežiūrą. Komisija atlieka šias funkcijas: priima ir svarsto pasiūlymus tobulinti Akademinės etikos 

kodeksą ir/ar Etikos kodeksą, inicijuoja papildymus ar pataisas bei teikia juos svarstyti ir tvirtinti 

Akademinei tarybai; vykdo Akademinės etikos ir/ar Etikos kodeksų priežiūrą, priima ir svarsto 

prašymus ar informaciją dėl galimų Akademinės etikos ir/ar Etikos kodekso nuostatų pažeidimų. 

Komisija savo veikloje vadovaujasi Kolegijos Statutu, Akademinės etikos kodeksu, Etikos kodeksu, 

Komisijos darbo Reglamentu ir kitais teisės aktais. Komisija klausimus svarsto kolegialiai, 

objektyviai ir nešališkai, atsižvelgdama į visas reikšmingas aplinkybes bei informaciją, taip pat į 

teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. 

ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 

                 Per 2016 m. vyko šie Komisijos posėdžiai, susiję su Akademinės etikos kodekso ir/ar 

Etikos kodekso priežiūra: 

1. Panevėžio kolegijos Etikos komisija, vadovaudamasi Panevėžio kolegijos Akademinės 

etikos kodeksu, Panevėžio kolegijos Etikos kodeksu, Panevėžio kolegijos Etikos komisijos 

darbo reglamento 35 p., 2016-04-28 d. išnagrinėjo TLV-13 grupės studentų kreipimąsi „ Dėl 

Turizmo ir laisvalaikio vadybos studijų programos TLV-13 grupės baigiamųjų darbų temų 

gynimo bei vykdymo“. 

Etikos komisijos sprendimas (Prot. Nr. PE-4): 

1.1.Siekiant užtikrinti informacijos, teikiamos Etikos komisijai, konfidencialumą, siūlyti 

papildyti Dokumentų ir įrašų valdymo (toliau - DVS) procedūros aprašą punktu : 

Dokumentai, teikiami Etikos komisijai, DVS neskelbiami.  

1.2.Atsižvelgiant į tai, jog TLV-13 grupės studentų Kreipimesi nurodytos aplinkybės 

susijusios su Baigiamųjų darbų temų gynimo organizavimu bei vykdymu ir įvertinus 

Etikos komisijos posėdyje dalyvavusių asmenų (studentų, dėstytojų) išsakytus 

paaiškinimus ir atsakymus į komisijos narių klausimus, konstatuoti, jog etikos 

pažeidimų nenustatyta.    

 

2. Panevėžio kolegijos Etikos komisija 2016-04-26 d. gavo pareiškėjos L.K. nusiskundimą dėl 

galimai neetiško studento A. K. elgesio. Etikos komisija, vadovaudamasi Panevėžio 

kolegijos Akademinės etikos kodeksu, Panevėžio kolegijos Etikos kodeksu, Etikos 

komisijos darbo reglamento 35 p., 2016-05-06 d. išnagrinėjo L.K  nusiskundimą dėl galimai 

neetiško studento A.K. elgesio ir įvertino posėdyje dalyvavusių I. K, J. M. išsakytus 

paaiškinimus bei atsakymus. 

 Etikos komisijos sprendimas (Prot. Nr. PE- 5) : 

2.1. Studentas A.K. pažeidė Panevėžio kolegijos Etikos kodekso 6.2.1. punktą. 

2.2.Rekomenduoti ginčo šalims, t.y. A.K ir L.K. tolesnius tarpusavio santykius grįsti 

bendrosiomis etikos ir studijų etikos normomis, nurodytomis Panevėžio kolegijos 

Akademinės etikos kodekse. 



2.3.Atkreipti Panevėžio kolegijos akademinės bendruomenės narių dėmesį į Akademinės 

etikos kodekso nuostatas bei pamatines akademinės etikos vertybes, kuriomis privalo 

vadovautis visi akademinės bendruomenės nariai. 

KITA ETIKOS KOMISIJOS VEIKLA: 

1. 2016-01-26 d. Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai 

pateikta informacija apie numatytą Panevėžio kolegijoje egzaminų vykdymo tvarką bei 

statistiniai duomenys. 

2. 2016-06-22 d. Etikos komisijos pirmininkė Ermina Čižienė dalyvavo Lietuvos Respublikos 

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos Lietuvos Respublikos Seime 

organizuotoje konferencijoje - diskusijoje. Diskusijos tikslas - išsiaiškinti mokslo ir studijų 

institucijų atstovų požiūrį į akademinės etikos ir teisės santykį ir Akademinės etikos ir 

procedūrų kontrolieriaus vaidmenį mokslo ir studijų kontekste. 

3. Išanalizuota Studento sąžiningumo deklaracijos pasirašymo ir taikymo aukštosiose 

mokyklose patirtis; Panevėžio kolegijos pirmo kurso studentai Studento sąžiningumo 

deklaracijas pasirašė rugsėjo pirmąją savaitę susitikimų su grupių kuratoriais metu. 

4. 2016-10-18 d. Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai 

pateikta informacija apie garso įrašymo priemonių naudojimą paskaitose ir seminaruose 

studentams, dėstytojams ir administracijai  

 

 

Panevėžio kolegijos Etikos komisijos pirmininkė                                          Ermina Čižienė 

 


