
PANEVEZIO KOLEGIJOS ETIKOS KOMISIJoS vEII{Los ATASKATTAaZ'2oIS M.

PanevdZio kolegijos etikos komisija sudaroma vadovaujantis PaneveZio kolegijos etikos
komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka https://panko.ltlapie-kolegija/etikos.komisijJ.

Etikos komisijos suddtis nuo 2018-06-18:
1. Rima ADOMAITIENE, Biomedicinos mokslq fakulteto lektorg, komisiios

pirmininke;
2. Alma PAUKSTIENE, Technologijos moksft4 fakulteto letorq etikos komisijos nare;
3. Rimanta PAGIRIENE, Socialinir4 mokslq fakulteto letor€, etikos komisijos nare;
4. Antanas ALruSIS, Paneveiio kolegijos studentq atstovybes atstovas, etikos komisijos

narys;
5. ieslovas BARTKUS, Socialiniq mokslq fakulteto lektorius, PaneveZio kolegijos

darbo tarybos atstovas, etikos komisijos narys;
6. Gintautas ULYS, Socialiniq partneriq atstovas, etikos komisijos narys;
7. Patrikas SKRIJDUPIS, Socialiniq partneriq atstovas? etikos komisijos nary$.

Vykdyta veikla.
1. Nagrineti praneiimai, skundai

1.1. 2019-04-02 buvo gautas skundas, kuri pasira5e PaneveZio kolegijos studentai.
Skundas, datuotas 2019-03-29, kuris gautas 2OL9-04-AZ ir kur! pasiraie PaneveZio

kolegijos studentai, vertintinas kaip anoniminis ir Etikos komisijoje negali b[ti svarstomas.
Skundas negali buti svarstomas Etikos komisijoje dar ir del 5iq aplinkybiq:
- Skunde cituojami akademines etikos kodekso straipsniai neatitinka galiojandiq

PaneveZio kolegijoje dokumentq.
- Sk"unde minima informacija, jog destytojo X. X. ,,...paskaitos buna tik vakarais..." yra

nepagrista. {vertinus X.X. d0stytojq uiimtumo grafikus paai5kejo, kad didiioji dalis paskaitq su
studentais vyksta iki 16.40 val.

1.2.2A19-04-09 vyko Komisijos, sudarytos 2019-04-01 direktoriaus isakymu Nr. Vl-61
del galimo priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo tyrimo, posedis, kuriame
buvo svarstomas Panevdiio kolegijos komisijog sudarytos informacijai apie galim4 priekabiavim4,
seksualini priekabiavim4 ar persekiojimQ tirti darbo reglamento projektas bei pasitikejimo linija
,,Pasitikek" gauto prane5imo nagrinejimas. Komisija" i5analizawsi gaut4 prane5im4 ,,pasitikek"
linija nutar6, kad neesant galimybes apklausti nukentejusio Nario, atsisako pradeti tyrim4 ir teikia
rekomendacij4 Direktoriui atlikti X padalinio vidines aplinkos tynm4, susijus! su panevdZio
kolegijos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prwencijos taisykliq
igyvendinimu.

2. Informacijos teikimas:
Atsakymas i LR SMSM raft4 2AB.-09-10 Nr. SR-3624, apie Akademines etikos kodekso

igyvendinimo gerqiq praktik4 ir i5Sfrkius Panev€Zio kolegijoje. (renge R. Adomaitiene)

3. Kita veikla:
3.1.2019-10-15 dalyvauta Lietuvos Respublikos akademines etikos ir proceddry

kontrolieriaus tarnybos konferencijoje ,,Etika akademineje aplinkoj e 2019".
Informacija pateikta https:/fpanko.lt/2019/1.0/18/koleeiios-atstovai-dalwavo-
konferenci ioie-eti ka-ql{ademineie-aoli nkoie-2019/

3.2. 2019-12-A6 Lietuvos Respublikos akademines etikos ir procedun; kontrolieriaus
tarnybos susitikimas su Se5iq kolegijq etikos komisijq atstovais, su kuriais aptartos



bendradarbiavimo galimyb6s skatirtant akademin0s beridruomends etiSk4 elgesi. Susitikimo metu
Tarnyba rekomendavo:
. Konsultuotis aktualiais klausimais. Dainai pasikartojantys klausimai bus ikelti i Tarnybos

tinklalapio DUK skilti ftttps:/letikostarnyba.l#duklduk-pavyzdine-kategorija.f);
. Dalyvauti Tarnybos mokymuose ir kituose renginiuose.
. Naudotis tekstq sutapdiq nustatymo programa PlagScan (prieiga suteikta tik kolegijoms

pagal pavasarijq i5reik5tq norQ).
. Susipaiinti su Tarnybos rekomendacijomis ir gairemis

(.https ://etikostarnyba. lt/rekomendacij os,|,
. Susipaiinti su Tarnybos atliktq tyrimq rezultatais (https://etikostarnyba.lt/analitines-

apzvalgos/).
r Prenumeruoti Tarnybos naujienas ir kit4 informacij4 ftttps:l/etikostarnyba.ltf).
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PaneveZio kolegijos Etikos komisijos pirmininke /t/y' Rima Adomaitiene


