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Paneveiio kolegijos etikos komisija sudaroma vadovaujantis Paneveiio kolegijos etikos
komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka

Etikos komisijos sud6tis iki 20tB-06-18:
1. Ermina ifZfgNg, Socialiniq mokslq fakulteto lektorq erikos komisdos pirmininke;
2. Rima ADOMAITIENE, Biomedicinos mokslq fakulteto lektor6, deleguota paneveZio

kolegijos darbuotojq profesines sqjungos, etikos komisijos nare;
3. Diana VILKONCIJTE, deleguota PaneveZio kolegijos Studentq atstovybes, etikos

komisijos nare;
4. Reda JONUSeUSKP}IE, Socialiniq mokslq fakulteto leklor6, etikos komisijos nare;
5. Jurgita PAI'LAVICIE]tg, Technologijos mokslq fakulteto lektore, etikos komisijos nare;
6- Patrikas SKRUDIJPIS, socialiniq partneriq atstovas, etikos komisijos narys,
7. Gntautas IILYS, socialiniq partneriq atstovas, etikos komisdos narys.

f,tikos komisijos sud6tis nuo 2018-06-lf:
1' Rima ADOMAITIENE, Biomedicinos mokslq fakulteto lektorg komisijos pirmininke;
2. Alma PAUKSTIENE, Technologijos mokslq fakulteto letore, 

"iiko, 
komisijos nare;

3' Rimanta PAGIRIENE, Socialiniq mokslq fakulteto letore, etikos komisijos nare;
4. Antanas ALIUSIS, Paneveiio kolegijos- studentq atstovybes atstovas, etikos komisiios

narys;
5. eeslovas BARTKUS, Socialiniq mokslq fakulteto

tarybos atstovas, etikos komisijos narys;
lekforius, PaneveZio kolegijos darbo

6. Gintautas ULYS, Socialiniq partneriq atstovas, etikos komisijos narys,
7 - Patrikas SKRUDUPIS, Socialiniq partneriq atstovas, etikos komisijos narys.

Vykdyta veikla:

2018-03-05 buvo patvirtintas Paneveiio kolegijos Prevenciniq priemoniq, siekiant uhikrinti
visuotiniq etikos normil ir akademin€s etikos principq laikymqsi, planar, kuriame nurodyta,
priemonds, jq igyvendinimo terminai bei atsakingi asmenys

2018-11'13. dalyvauta Lygiq galimybiq phitros centro ir lygiq galimybiq kontroles tarnybos
igyvendinamo projekto ,,Stop smurtui prie5 moteris: nuo sqmoningumo- didinimo iki nuiin.,
tolerancijos aukrl kaltinimui" renginyje ,,Birutri Bebaim6"( susitikimas su autorernis ir k6rybines
dirbtuves).

2018-10-08 patvirtintos PaneveZio kolegijos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar
persekiojimo prevencijos taisykles. Paskirtas asmuo, kuris koordinuoja ir organizuoja Siq taisykliq
igyvendinim4 bei priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo prevencij4 PaneveZio kolegijoj.. Sulrrtu
pasitikejimo linija ,,Pasitikek' pagal poreik! teifiama pirmind
psichologine pagalba.

2018-05-02 Akademine taryba patvirtino PaneveZio kolegijos Plagiato prevencijos rengiant
studtjq ra5to darbus tvarkos apra54, reglamentuojanti ralto darbq sutapties iatikros- ir plaliato
nustatymo proced0ras, akademines etikos paieidimq svarstymq ir sankcijq skyrim4.

Rengti ra5tai:

2Ql8-02-14 atsakymas i 2018-02-06 LR Seimo nariq D. Sakalienes ir E. Jovaidos pra5ym4
pateikti informacij4, susijusi4 su lygiq galimybiq ir studentq saugumo nuo galimo seisualinio
griekabiavimo ar kitokio seksualinio i5naudojimo bei diskriminacijos lyties pagrindu. @enge E.
CiZiene)



2aft'02'22u"ukyt^u* i20ls-02-15 Lygiq galimybiq kontrolieriaus tarnybai del informacijosapie Svietimo istaigq pareisa igyvendintr^T"lg]." 
"t*-ttitp teises p.";r.,-". (Reng€ E, eiziene)2018-10-10 atsakymas i 20ls-09-17 Lietuvor ttiio"ne raurul;lllpsirchologines pagatbosteikimo ir prevenciniq priemoniq-inir'-avimo auk5otosiosetotytLose. (Renge E. ciziene)
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