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PANEVĖŽIO KOLEGIJOS AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Panevėžio kolegijos Akademinės etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) įtvirtina pagrindines 

akademinės bendruomenės narių etiško elgesio nuostatas bei vieningai suprantamą akademinės 

etikos principų turinį visiems akademinės bendruomenės nariams. 

2. Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokslo ir studijų 

įstatymu, Kolegijos statutu, Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

patvirtintomis Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir 

įgyvendinimo rekomendacijomis, kitais Lietuvos Respublikos bei Panevėžio kolegijos (toliau teskte 

– Kolegija) vidaus teisės aktais, susijusiais su akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu. 

3. Kodeksas taikomas visiems akademinės bendruomenės nariams ir Kolegijos valdymo 

organų nariams (toliau kartu vadinami ir bendruomenės nariais). 

4. Šiame Kodekse vartojamos sąvokos:  

4.1. Akademinė etika – visuma visuotinai pripažintų vertybių, užtikrinančių mokslo ir 

studijų proceso skaidrumą, sąžiningumą, teisingumą, šiame procese dalyvaujančių asmenų lygybę, 

nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų 

vertinimo nešališkumą, pasitikėjimą, pagarbą ir intelektinės nuosavybės apsaugą. 

4.2. Akademinė bendruomenė – Kolegijos studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti 

tyrėjai ir profesoriai emeritai, mokslininkai emeritai, kiti darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys 

mokslo ir (ar) studijų veikloje. 

4.3. Akademinės etikos pažeidimas bet kokia veika, pažeidžianti bendrosios etikos, 

pedagoginės veiklos, taikomojo mokslo ir meno veiklos, studentų ir klausytojų akademinės veiklos 

normas. 

4.4. Etikos komisija – Kolegijos nustatyta tvarka sudaryta kolegiali institucija, vykdanti 

Etikos kodekso, tame tarpe ir Kodekso, priežiūrą.  

4.5. Nepriekaištinga reputacija – nepriekaištingos reputacijos laikomas asmuo, kuris 

atitinka šiuos kriterijus: 

4.5.1. jo elgesys atitinka akademinės etikos vertybes – akademinio sąžiningumo, intelektinės 

nuosavybės apsaugos principus; 

4.5.2. nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką; 

4.5.3. nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už drausmės pažeidimus; 

4.5.4. nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų. 

4.6. Akademinės etikos principai – sąžiningumas, pasitikėjimas, teisingumas, pagarba, 

atsakomybė, lygiateisiškumas.  

4.7. Socialiai atsakingas elgesys – Kolegijos akademinės bendruomenės nario sąmoningas, 

etikos principais grįstas, brandus elgesys ją supančioje išorinėje ir vidinėje aplinkoje.  

4.8. Su studijomis susijusi veikla – priėmimo studijuoti skelbimas, konsultavimas apie 

studijas, sutarčių dėl studijų sudarymas ir kita veikla, reikalinga studijoms vykdyti ir (arba) 

organizuoti, taip pat įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimas. 

4.9. Suinteresuotosios šalys – asmenys, darantys ar galintys daryti tiesioginį ir / ar 

netiesioginį poveikį Kolegijai.  

5. Kitos sąvokos šiame Kodekse yra suprantamos kaip Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamos sąvokos.  

 

 

 



II. KODEKSO PASKIRTIS 

 

6. Kodekso tikslai:  

6.1. skatinti etišką elgesį – svarbiausia ne nubaudimas už netinkamą elgesį, o prevencija; 

6.2. reglamentuoti akademinės bendruomenės narių atsakomybę už akademinės etikos 

pažeidimus;  

6.3.  nustatyti tolerancijos ribas: išryškinti akademinės etikos požiūriu vengtiną elgesį; 

6.4. drausminti akademinės bendruomenės narius – Kodekso pagrindu vykdyti akademinės 

bendruomenės narių veiklos bei sprendimų priėmimo kontrolę etikos požiūriu; 

6.5. įtvirtinti pagrindinius akademinės etikos principus; 

6.6. telkti bendruomenę, palaikant ir puoselėjant Kolegijos vertybes: atsakingumą, pagarbą, 

sąžiningumą, teisingumą, bendruomeniškumą, kūrybingumą; 

6.7. kurti demokratišką, pasitikėjimą bei kūrybingumą skatinančią atmosferą Kolegijoje bei 

skatinti socialiai atsakingą elgesį. 

7. Kodekso funkcijos:  

7.1. derinti organizacinę elgseną su akademinės etikos principais;  

7.2. padėti akademinės bendruomenės nariams suvokti savo misiją visuomenėje, socialinę 

atsakomybę;   

7.3. parodyti visuomenei, kad Kolegijai rūpi atsakingas, profesionalus elgesys;  

7.4. formuoti ir saugoti Kolegijos įvaizdį;   

7.5. nustatyti kriterijus, kuriais akademinės bendruomenės nariai vadovaujasi bendraudami;  

7.6. skatinti dorai ir efektyviai atlikti savo funkcijas;   

7.7. padėti orientuotis sudėtingose, daug atsakomybės reikalaujančiose, konfliktiškose, 

dinamiškose, stresinėse situacijose.  

 

III. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS 

 

8. Akademinės bendruomenės nariams laiduojama akademinė laisvė, apimanti: minties, 

išraiškos laisvę; mokslo (meno) ir pedagoginės veiklos metodų ir prieigos pasirinkimo laisvę, 

atitinkančią pripažįstamus etikos principus; apsaugą nuo varžymų ir sankcijų už savo mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros (meno) rezultatų ir įsitikinimų skelbimą, išskyrus atvejus, kai 

skelbiama informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis ir (arba) Lietuvos Respublikos įstatymų 

pažeidimas. 

9. Atsakingas naudojimasis akademine laisve reikalauja, kad akademinės bendruomenės 

nariai tokią pat teisę pripažintų ir kitiems bendruomenės nariams, palaikytų kritinio mąstymo 

tradiciją bei atviro svarstymo atmosferą Kolegijoje.   

10. Atsakingam naudojimuisi akademine laisve prieštarauja:  

10.1. nepakantumas kitai akademinės bendruomenės narių nuomonei bei argumentuotai 

kritikai;  

10.2 akademinės bendruomenės narių teisės išsakyti ir ginti savo nuomonę priimant 

sprendimus, reikšmingus Kolegijos akademinei bendruomenei, jos padaliniams ar asmeniškai 

kiekvienam, ignoravimas arba sąmoningas ribojimas;  

10.3. teisės atsakyti į kritiką ar kaltinimus ignoravimas arba sąmoningas ribojimas;  

10.4. dalyvavimas taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, susijusiuose su žala žmogui, 

gamtai, visuomenei ar kultūrai.  

11. Priklausymas Kolegijos akademinei bendruomenei įpareigoja paisyti bendrųjų Kolegijos 

interesų ir pagal galimybes prisidėti prie jos keliamų strateginių, tame tarpe studijų ir taikomųjų 

mokslinių tyrimų, tikslų įgyvendinimo. Akademinės bendruomenės nariai privalo:  

11.1. laikytis akademinės etikos studijų procese bei taikomojoje mokslinėje veikloje;  

11.2. inicijuojant ir / ar vykdant projektus, siejamus su Kolegijos vardu, siekti, kad jų 

rezultatai teiktų vertę bendriems Kolegijos interesams ir būtų viešai prieinami;  

11.3. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu ar mėginimu daryti 

neteisėtą poveikį Kolegijos bendruomenės nariui;  

11.4. nusišalinti nuo sprendimų priėmimo, kai Kolegijos savivaldos institucijose 

sprendžiamas finansavimo, nuobaudos skyrimo ar skatinimo klausimas, dėl kurio gali kilti interesų 

konfliktas; 



11.5. teikti turimą informaciją Etikos komisijai ir/ar Lietuvos Respublikos akademinės etikos 

ir procedūrų kontrolieriui, nagrinėjant galimus akademinės etikos ir/ar procedūrų pažeidimus.   

12. Svarbiausi akademinės etikos principai:  

12.1. Sąžiningumas. Akademinės bendruomenės nariai, skatindami tiesos, žinių, mokslo ir 

lygybės siekimą, privalo reikalauti visapusiško sąžiningumo mokydamiesi, dėstydami, tyrinėdami ir 

atlikdami savo funkcijas kitose akademinėse veiklose (pvz., administravimo funkcijas).  

12.2. Pasitikėjimas. Akademinės bendruomenės nariai, įgyvendindami savo teises ir 

pareigas, puoselėja pasitikėjimo kultūrą, kurioje skatinama laisvai keistis idėjomis ir sudaryti 

sąlygas visiems išnaudoti savo potencialą. 

12.3. Teisingumas. Akademinės bendruomenės nariai, siekdami teisingumo įgyvendinimo ir 

kurdami akademinės bendruomenės narių tarpusavio ryšius, turi kurti objektyvius ir vienodus 

institucinius reikalavimus, praktiką ir procedūras, taip pat užtikrinti jų tinkamą įgyvendinimą. 

12.4. Pagarba. Akademinės bendruomenės nariai, skatindami pagarbą tarpusavio 

santykiuose, sau ir kitiems, taip pat mokslinei veiklai, studijoms, su studijomis susijusiai veiklai ir 

kitoms veikloms (pvz., administracinė veikla), privalo pripažinti ir gerbti žmogaus teises, išsakytas 

idėjas, pasiūlymus, pagrįstą kritiką, autorių teises ir pan. 

12.5. Atsakomybė. Akademinės bendruomenės nariai, skatindami vienas kitą būti atsakingais 

už savo veiksmus, turi ne tik patys laikytis etiško elgesio reikalavimų mokslinių tyrimų, studijų, 

dėstymo bei kitų akademinių veiklų (pvz., administravimo veiklos) srityse, bet ir reikalauti tiek 

asmeninės, tiek bendros atsakomybės iš kitų akademinės bendruomenės narių.  

12.6. Lygiateisiškumas. Visi akademinės bendruomenės nariai lygūs prieš įstatymą; 

draudžiama iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai. Tai nereiškia, kad yra 

uždraustas skirtingų sąlygų taikymas ar tapačių santykių skirtingas reglamentavimas, tačiau jis 

galimas tik esant objektyvioms ir pagrįstoms priežastims. Kolegijoje užtikrinama, kad sprendimai 

dėl įdarbinimo priimami, studentai ir klausytojai (toliau kartu vadinami studentais) priimami ir jų 

studijų rezultatai vertinami pagal iš anksto paskelbtus kriterijus, juos visiems taikant vienodai. 

12.7. Akademinės etikos principus pažeidžia: akademinės bendruomenės narių 

diskriminavimas kalba, veiksmais ar akademiniu vertinimu dėl amžiaus, lyties ar lytinės 

orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ar etninės  priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, taip pat 

tokio diskriminavimo toleravimas; akademinės bendruomenės nario žeminimas naudojantis savo 

viršenybe.  

13. Kodekso 12 punkte nurodytais akademinės etikos principais akademinės bendruomenės 

nariai privalo vadovautis visuose akademiniuose santykiuose, susijusiuose su moksline veikla, 

studijomis, su studijomis susijusia veikla ir kitomis akademinėmis veikloms (pvz., administracinė 

veikla), tiek su kitais akademinės bendruomenės nariais, tiek su kitais asmenimis, su kuriais sieja su 

studijomis ir / ar moksline veikla susiję santykiai (pvz., užsakomieji tyrimai, užsakomieji mokymai, 

praktika ir pan.) 

14. Kolegijos studijų, mokslinės bazės, materialiųjų išteklių naudojimas turi būti tausus, 

atsakingas ir skirtas Kolegijos, kaip institucijos, prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Šią nuostatą 

pažeidžia:  

14.1. materialiųjų, žmogiškųjų bei finansinių Kolegijos išteklių naudojimas politinei veiklai, 

privačiam verslui ar asmeninių poreikių tenkinimui;  

14.2. piktnaudžiavimas Kolegijos ištekliais vykdant projektus;  

14.3. Kolegijos nuosavybės niokojimas dėl piktavališkumo arba dėl aplaidumo.  

 

IV. STUDIJŲ ETIKA 

 

15. Dėstytojo santykis su studentais grindžiamas akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo 

principais. Susisaistymas neakademinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų konfliktą, 

todėl dviprasmiški santykiai su studentais vengtini. Akademinei etikai prieštarauja:  

15.1. studento ar dėstytojo siekimas užmegzti neakademinius santykius atitinkamai su 

dėstytoju ar studentu, kai juos sieja dėstomas kursas, vadovavimas tiriamajam darbui ar kitoks 

tiesioginis akademinis santykis, siekiant gauti naudos;  

15.2. dėstytojo vaidmens prisiėmimas šeimos nario, artimo draugo, (turint tiesioginių, 

glaudžių ryšių, santykių), verslo partnerio atžvilgiu (egzaminavimas, vadovavimas rašto darbams ir 

pan.) tais atvejais, kai esama galimybės išvengti tokio vaidmens;   



15.3. tiesioginių ir netiesioginių dovanų (išskyrus profesinių ar asmeninių švenčių proga), 

akademinio ir neakademinio pobūdžio paslaugų, tiesiogiai nesusijusių su studijuojamais dalykais, 

reikalavimas arba priėmimas iš akademinės bendruomenės narių. 

16. Studento žinių bei įgūdžių vertinimas turi būti teisingas, sąžiningas, suderintas su 

dėstomo dalyko tikslais:  

16.1. dėstytojas privalo principingai reaguoti ir pranešti Etikos komisijai apie studentų 

nesąžiningumo atvejus, tokius kaip plagijavimas, nusirašinėjimas, egzaminų ar įskaitų rezultatų 

klastojimas, naudojimasis pašaline pagalba egzamino metu, svetimo rašto darbo pateikimas kaip 

savo, ar kitus studento nesąžiningus veiksmus. 

16.2. dėstytojas privalo saugoti studento asmens duomenis teisės aktuose nustatyta tvarka;  

16.3. dėstytojas privalo vengti studento žinių įvertinimus sieti su studento dalyvavimu 

(nedalyvavimu) dėstytojui priimtinoje (nepriimtinoje) politinėje ar visuomeninėje veikloje;  

16.4. dėstytojas privalo vertinimo metu sudaryti tinkamas sąlygas studentams, turintiems 

specialiųjų poreikių (pavyzdžiui, regėjimo, klausos, judėjimo ir kitą negalią), kad galėtų atlikti 

užduotis.   

17. Pasitikėjimo atmosferai kenkia įvairių studento pasiekimų aptarinėjimas, išskyrus tuos 

atvejus, kai vertinamos studentų apeliacijos, aptariami egzaminų ar įskaitų rezultatai ir kiti 

akademiniai klausimai, kurių objektyvus sprendimas akivaizdžiai pateisina jų aptarimą.  

18. Studentai studijų procese vadovaujasi akademinio sąžiningumo principu. Akademinio 

sąžiningumo principą studijų procese pažeidžia:  

18.1. nusirašinėjimas arba leidimas kitam nusirašyti;   

18.2. nepranešimas apie pastebėtus akademinės bendruomenės narių akademinio 

nesąžiningumo atvejus;   

18.3. pasakinėjimas, ruošinukų naudojimas, elektroninių ar virtualiojo ryšio priemonių, kitų 

technologijų naudojimas, siekiant nepelnyto vertinimo rezultato, egzaminatoriaus nurodymų dėl 

vertinimo tvarkos nepaisymas;   

18.4. plagijavimas, t. y. svetimo rašto darbo pateikimas kaip savo;  

18.5. pasinaudojimas kito asmens darbu ar jo rezultatais atsiskaitymo metu;   

18.6. to paties rašto darbo pateikimas atsiskaitant už kelis kursus;   

18.7. studento atsiskaitymas už save pasitelkiant kitą asmenį ar atsiskaitymas už kitą asmenį 

ir kt.; 

18.8. akademinis kyšininkavimas, t. y. atlygio už akademines paslaugas siūlymas, davimas 

arba gavimas (asmeninis arba grupinis); 

18.9. kitas studento elgesys, nederantis su Kodekse įtvirtintais akademinio sąžiningumo 

principais. 

19. Kiekvienas studentas pasirašo Akademinio sąžiningumo deklaraciją (Priedas Nr. 1), kuri 

galioja visą studijų laikotarpį.  

20. Studentai, rengdami studijų rašto darbus, įsipareigoja vadovautis Panevėžio kolegijos 

plagiato prevencijos rengiant studijų rašto darbus tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, 

detalizuojančiais akademinio sąžiningumo įgyvendinimą.  

21. Studentai įsipareigoja naudoti Kolegijos infrastruktūrą (mokslinę ir kompiuterinę įrangą, 

biblioteką ir kitus išteklius) atsakingai, tausiai ir pagal paskirtį. 

 

V. TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA 

 

22. Taikomoji mokslinė veikla turi būti grindžiama sąžiningu tyrimu ir tiesos siekimu, o 

tyrėjo elgesys – moralumu ir socialiai atsakingu elgesiu. Taikomasis mokslinis tyrimas neturi daryti 

žalos visuomenei ir aplinkai. Pripažindami tiesą ir pažinimą aukščiausiu mokslinės veiklos siekiu, 

tikėdamiesi pasitikėjimo ir teisingo savo pasiekimų įvertinimo, akademinės bendruomenės nariai, 

vykdantys taikomąją mokslinę veiklą, įsipareigoja vadovautis akademinio sąžiningumo principu. 

Akademinio sąžiningumo principą mokslinėje veikloje pažeidžia:  

22.1. Padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo atvejai: 

22.1.1. parašų, pažymų, ataskaitų duomenų ar rezultatų ir kitų mokslinei veiklai svarbių 

duomenų ar dokumentų klastojimas; 

22.1.2. sąmoningas nesamo šaltinio ar šaltinio aprašo duomens nurodymas; 

22.1.3. gautų duomenų, prieštaraujančių tyrimo hipotezei ir / ar klausimams, ir / ar tyrimo 



išvadų nutylėjimas; 

22.1.4. sąmoningas klaidinančios informacijos apie empirinio tyrimo metodiką pateikimas;  

22.1.5. nepagrįstas bendraautorystės suteikimas arba nenurodymas; 

22.1.6. mokslinėje veikloje talkinusių asmenų intelektinio ir/ ar finansinio įnašo nepagrįstas 

neigimas arba nutylėjimas. 

22.2. Empirinio tyrimo duomenų, kompiuterių programų, empirinės medžiagos pavyzdžių, 

rankraščio vagystė arba sąmoningas sugadinimas.  

22.3. Plagiatu laikomas, mokslo, literatūros, meno kūrinio ar kito kūrinio, įskaitant mokslo 

taikomojo tyrimo duomenis, atradimo, išradimo ar racionalizacinio pasiūlymo autorystės (visos ar 

dalies) pasisavinimas kai: 

22.3.1. kito asmens parašytas darbas ar jo dalys pateikiamos kaip savo paties;  

22.3.2. perfrazuotas kitų autorių tekstas, pateikiamas be nuorodų į šaltinius;  

22.3.3. pakartotinai naudojami didelės apimties savo paties teksto fragmentai, nurodant arba 

nenurodant nuorodų į šaltinį (savicitavimas);  

22.3.4. tekste paminėti šaltiniai, neįtraukti į informacijos šaltinių sąrašą, išnašas ir pan.; 

22.3.5. citata viršija maksimalaus citavimo ribas (daugiau nei 800 spaudos ženklų ar daugiau 

nei 8 eilutės). 

22.4. Nekorektiškas, tendencingas bendruomenės nario darbo kritikavimas ir sąmoningas 

menkinimas dėl su vertinamo mokslinio darbo profesionalumu nesusijusių motyvų. 

22.5. Kyšininkavimas, t. y. atlygio už akademines paslaugas siūlymas arba davimas 

(asmeninis arba grupinis). 

22.6. Kiti veiksmai, kurie gali būti įvertinti kaip akademinio sąžiningumo principo 

pažeidimas. 

 

VI. AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

  

23. Kodekso priežiūrą vykdo Etikos komisija, sudaroma Kodekso nustatyta tvarka. Etikos 

komisija savo veikloje vadovaujasi Kolegijos direktoriaus patvirtintu Panevėžio kolegijos etikos 

komisijos darbo reglamentu (toliau – Reglamentas), šiuo Kodeksu ir kitais teisės aktais. 

24. Etikos komisija sudaroma iš trijų suinteresuotųjų šalių grupių: darbuotojų, studentų ir 

socialinių partnerių. Etikos komisijos sudarymo principai: 

24.1. Kiekvienas Kolegijos akademinis padalinys (kandidatų nuo kiekvieno akademinio 

padalinio rinkimas vykdomas tų akademinių padalinių susirinkimuose) į Etikos komisiją skiria po 1 

(vieną) kandidatą (jų sutikimu); 

24.2. Kolegijos studentų atstovybė į Etikos komisiją skiria 1 (vieną) narį (jo sutikimu); 

24.3. Kolegijos Darbo taryba į Etikos komisiją skiria 1 (vieną) narį (jo sutikimu); 

24.4. Bendru akademinių padalinių sutarimu į Etikos komisiją nuo socialinių partnerių 

skiriami 2 (du) kandidatai (jų sutikimu); 

24.5. Etikos komisijos narius 3 (trejiems) metams tvirtina Kolegijos akademinė taryba. 

24.5.1. Kolegijos akademinei tarybai kandidato/kandidatų nuo 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 

punktuose nurodytų suinteresuotų šalių grupių nepatvirtinus, ne vėliau kaip iki naujos sudėties 

Etikos komisijos kadencijos pradžios, Kolegijos akademinė taryba kandidatą/kandidatus (jų 

sutikimu) skiria savo iniciatyva. 

24.6. Etikos komisijos nariai eina pareigas ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

24.7. Etikos komisijos nariai turi atitikti šiuos reikalavimus: nepriekaištinga reputacija, 

patirtis akademinės etikos principų įgyvendinimo srityje. 

24.8. Kolegijos studentų atstovybė gali sudaryti atskirą studentų galimų etikos pažeidimų 

nagrinėjimo komisiją. 

24.9. Į Etikos komisiją gali kreiptis kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys. Etikos 

komisijos posėdžiai šaukiami gavus pranešimą ar informaciją apie galimus akademinės etikos ir/ar 

procedūrų pažeidimus arba siekiant inicijuoti Kodekso pakeitimus.  

24.10 Etikos komisija pranešimo ar informacijos apie galimus akademinės etikos 

pažeidimus, išskyrus 22.1 ir 22.3 papunkčiuose nustatytus pažeidimus, nenagrinėja, jeigu nuo 



galimų akademinės etikos pažeidimų padarymo ar paaiškėjimo dienos iki pranešimo ar informacijos 

gavimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 (vieneri) kalendoriniai metai. Etikos komisija nenagrinėja 

ir pranešimų ar informacijos apie galimus procedūrų pažeidimus Kolegijoje. 

24.11. Pranešimai dėl galimų etikos pažeidimų pateikiami raštu Etikos komisijos 

pirmininkui. Priimami svarstyti tik motyvuoti pranešimai. Anoniminiai pranešimai nenagrinėjami. 

24.12. Akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, turi 

teisę dalyvauti Etikos komisijos posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs pranešimas ar 

informacija.  

24.13. Etikos komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neatskleisti (neskleisti) 

tiriamos medžiagos ir/ar informacijos apie tiriamą medžiagą, kol atliekamas tyrimas. 

24.14. Etikos komisija, išnagrinėjusi pranešimą ar informaciją ir nustačiusi etikos 

pažeidimą, atsižvelgdama į pažeidimo sunkumą, priima sprendimą:  

24.14.1. raštu įspėti bendruomenės narį; 

24.14.2. rekomenduoti Kolegijos direktoriui paskirti vieną ar kelias sankcijas, numatytas 

Kolegijos teisės aktuose;  

24.14.3. rekomenduoti akademinės etikos užtikrinimo priemones Kolegijoje. 

24.15. Etikos komisija viešai skelbia metinės veiklos ataskaitą, sprendimus ar išvadas 

Kolegijos interneto svetainėje.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25. Kodeksas priimamas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Kolegijos 

akademinės tarybos posėdžio nutarimu. 

26. Kodeksas skelbiamas viešai Kolegijos interneto svetainėje. 

27. Kiekvienas bendruomenės narys savo veikloje privalo vadovautis Kodeksu. 

28. Kolegijos bendruomenės nariai, pradėję dirbti, eiti pareigas ar pasirašę studijų sutartį, 

supažindinami su Kodeksu Kolegijos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

 

 

 

  



Priedas Nr. 1 

PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

  

___________________________________ 

(Studento vardas ir pavardė) 

_________________________________________ 

(Studijų programos pavadinimas) 

  

AKADEMINIO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 

20.... m..........mėn.... d. 

  

Pripažindamas(-a), kad: 

- tiesa, žinojimas ir supratimas yra aukščiausios mokslo ir studijų vertybės, o atsakingumas, 

pagarba, sąžiningumas, teisingumas, bendruomeniškumas, kūrybingumas yra ir Panevėžio kolegijos 

institucinės vertybės; 

- tik sąžiningais būdais įgyjamas pranašumas prieš kitus akademinės bendruomenės narius. 

Įvertindamas(-a) tai, kad akademinis sąžiningumas: 

- padeda mokslo ir studijų sistemos atvirumui ir integracijai į tarptautinę mokslinių tyrimų ir 

aukštojo mokslo erdvę bei etiškai atsakingos asmenybės ugdymui; 

- skatina akademinę etiką, atsakingą naudojimąsi akademine laisve ir sąžiningos 

konkurencijos principu; 

- stiprina pasitikėjimą aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų verte ir turi tiesioginę teigiamą 

įtaką studijų kokybei, mokslo ir studijų institucijos vardui; 

Suprasdamas(-a), kad: 

- kiekvienas akademinės bendruomenės narys turi laikytis akademinės etikos reikalavimų. 

Pasirašydamas(-a) šią deklaraciją laisva ir sąmoninga valia įsipareigoju: 

- visą studijų laikotarpį laikytis Panevėžio kolegijos Akademinės etikos kodekso ir kitų teisės 

aktų, reglamentuojančių etišką elgesį, nuostatų; 

- sąžiningai vykdyti savo kaip studento(-ės) pareigas, rodant pavyzdį kitiems akademinės 

bendruomenės nariams, netoleruoti akademinio nesąžiningumo atvejų; 

- aktyviais veiksmais prisidėti prie sąžiningos akademinės aplinkos kūrimo ir puoselėjimo 

Panevėžio kolegijoje. 

 

Sutinku, kad už akademinės etikos pažeidimus man gali būti skiriamos Panevėžio kolegijos 

etikos normas ir studijas reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytos sankcijos. 

 

 

 

 

___________________________________                               _______________________ 

(Vardas ir pavardė)                                                                      (parašas) 

 

 


