
PANEVĖŽIO KOLEGIJOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA 2015 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, kaip kolegiali institucija, 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. Komisijos darbo Reglamentą tvirtina Kolegijos 

direktorius. Komisija klausimus svarsto kolegialiai, objektyviai ir nešališkai, atsižvelgdama į visas 

reikšmingas aplinkybes bei informaciją, taip pat į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Per 

2015 m. vyko šie Akademinės tarybos ir Komisijos posėdžiai, susiję su Akademinės etikos kodekso ir / ar 

Etikos kodekso priežiūra:  

1. 2015-02-19 d. svarstytas Panevėžio kolegijos absolvento(-ės)  prašymas dėl galimo Akademinės  

etikos kodekso nuostatų pažeidimo. Vadovaujantis Panevėžio kolegijos Akademinės etikos  

komisijos darbo reglamento 2.3 p. Komisija nutarė nesvarstyti pateikto prašymo; 

2. 2015-05-27 d. Akademinė taryba svarstė Panevėžio kolegijos akademinės etikos kodekso  

atnaujinimą , atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Akademinės etikos kontrolieriaus 2015 kovo 31 d. 

įsakymu Nr. V-16 patvirtintas Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, 

įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijas; nutarta patvirtinti Panevėžio kolegijos akademinės 

etikos kodekso redakciją su Akademinės tarybos narių pastabomis.  

3. 2015-06-17 d Panevėžio kolegijos Akademinė taryba patvirtino naujos sudėties akademinės etikos 

komisiją trejiems metams iš septynių narių; 

4. 2015-09-03 d. vyko Akademinės etikos komisijos posėdis, kuriame Etikos komisijos pirmininke 

išrinkta Vadybos ir verslo katedros lektorė Ermina Čižienė ir nutarta koreguoti Etikos komisijos 

darbo reglamentą, atsižvelgiant į Akademinės etikos kodekso naujos redakcijos normas;  

5. 2015-09-22 d. Etikos komisijos posėdyje buvo pritarta Panevėžio kolegijos Etikos komisijos darbo 

reglamento naujai redakcijai (patvirtinta 2015-09-29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1- 180). 

Naujos sudėties Komisijai nebuvo pateiktas nei vienas prašymas ar  informacija dėl galimų 

Akademinės etikos ir / ar Etikos kodekso nuostatų pažeidimų.  

 

Etikos komisijos pirmininkė                                                                                   Ermina Čižienė 


