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LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOS AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešosios įstaigos Lietuvos verslo kolegijos (toliau – Kolegijos) akademinės etikos kodeksas
(toliau – Etikos kodeksas) nustato Kolegijos bendruomenės narių etiško elgesio principus ir normas,
kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, darbo sutartys bei
Kolegijos vidaus tvarkos dokumentai.
2. Etikos Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokslo ir
studijų įstatymu, kolegijos Statutu, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus patvirtintomis
Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros
rekomendacijomis, kitais Lietuvos Respublikos bei kolegijos vidaus teisės aktais, susijusiais su
akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu.
3. Etikos kodekso paskirtis – kurti Kolegijoje saugią, demokratišką, pasitikėjimą ir kūrybingumą
skatinančią atmosferą, įtvirtinti pagrindinius Kolegijos bendruomenės narių akademinės veiklos
principus ir normas bei juos atsakingai taikyti; skatinti Kolegijos bendruomenės narių etišką elgesį
ne tik atliekant savo funkcijas, bet ir vykdant kitą veiklą, kai yra atstovaujama Kolegija.
4. Kolegijos bendruomenės narių Akademinės etikos kodekso pažeidimų atvejus nagrinėja
Akademinės etikos komisija, kurio sudėtį tvirtina Kolegijos direktorius.
5. Kolegijoje yra vadovaujamasi studijų ir mokslo proceso skaidrumo, akademinio sąžiningumo,
lygybės, nediskriminavimo, teisingumo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir kitais visuotinai
pripažįstamais principais.
6. Etikos kodeksas taikomas visiems Kolegijos bendruomenės nariams.
7. Etikos kodekse neįmanoma numatyti visų etikos normų pažeidimų atvejų, todėl jame
nustatomi būdingieji etikos normų pažeidimų atvejai ir jų sąrašas nėra baigtinis.
8. Etikos kodekse vartojamos pagrindinės sąvokos:
8.1. Akademinė bendruomenė – mokslo ir studijų institucijų studentai, dėstytojai, mokslo
darbuotojai, kiti tyrėjai ir profesoriai emeritai.
8.2. Administracijos darbuotojai – Kolegijos personalas, administruojantis Kolegijos akademinę
ir ūkio veiklą.
8.3. Akademinė etika – visuotinai akademinės bendruomenės pripažintos ir įtvirtintos mokslo ir
studijų institucijų etikos kodeksuose akademinės vertybės, užtikrinančios mokslo ir studijų proceso
skaidrumą, akademinės bendruomenės narių akademinį sąžiningumą, tarpusavio pasitikėjimą,

pagarbą, lygybę, teisingumą, nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių vartojimą, akademinę
laisvę, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.
8.4. Akademinės etikos komisija – kolegialus organas, vykdantis Akademinės etikos kodekso
laikymosi Kolegijoje priežiūrą ir Akademinės etikos kodekso pažeidimo atvejų nagrinėjimą.
8.5. Socialiai atsakingas elgesys – mokslo ir studijų institucijos ir jos akademinės bendruomenės
nario sąmoningas, etikos principais grįstas brandus elgesys ją supančioje – išorinėje ir vidinėje –
aplinkoje.
8.6. Kolegijos bendruomenė – administracijos ir ūkio personalo darbuotojai, pedagoginio
personalo darbuotojai, studijuojantieji, Kolegijos valdymo organų nariai.
8.7. Konfidenciali informacija – konfidenciali informacija apima Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo nuostatomis įtvirtintą asmens duomenų sampratą bei kitą Kolegijos vidiniuose
teisės aktuose apibrėžtą konfidencialią informaciją.
8.8. Pamatinės akademinės etikos vertybės – akademinis sąžiningumas, atsakingumas, lygybė,
teisingumas, nediskriminavimas, atskaitingumas, skaidrumas, tausus išteklių vartojimas, akademinė
laisvė, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumas, pasitikėjimas, pagarba.
8.9. Pedagoginis personalas – Kolegijos dėstytojai, praktinį mokymą organizuojantys asmenys,
įdarbinti Kolegijoje ir kiti darbuotojai, kurių pareigybiniuose nuostatuose numatytos funkcijos
laikomos pedagoginiu darbu.
8.10. Plagijavimas – teksto pateikiamas be citavimo ženklų, kai perpasakojama arba cituojama
svetima idėja, iliustracinė medžiaga ar duomenys naudojami nenurodant šaltinio.
8.11. Studijuojantieji – studentai ir klausytojai. Studentai yra asmenys, kurie studijuoja
Kolegijoje pagal studijų programas; klausytojai yra asmenys, besimokantys Kolegijoje pagal
neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą arba atskirus studijų dalykus (modulius);
8.12. Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint
gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams
spręsti.
9. Kitos sąvokos, vartojamos šiame Etikos kodekse, yra suprantamos kaip Lietuvos Respublikos
Mokslo ir studijų įstatyme, kituose LR teisės aktuose bei Kolegijos vidaus dokumentuose įtvirtintos
sąvokos.
II. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS IR JŲ PAŽEIDIMAI
10. Kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys, laikydamasis šio Etikos kodekso nuostatų ir
pripažindamas svarbiausias Kolegijos vertybes – atsakomybę, profesionalumą, atvirumą, pagarbą ir
bendruomeniškumą – įsipareigoja:

10.1. savo veikloje vadovautis tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais,
reglamentuojančiais aukštąjį mokslą ir darbo santykius, darbo sutartimi, studijų sutartimi ir kitais
kolegijos vidaus tvarką nustatančiais dokumentais;
10.2. nuolat siekti aukštos kvalifikacijos savo profesinėje (akademinėje) veikloje;
10.3. gerbti kiekvieno Kolegijos bendruomenės nario teises, pareigas, orumą;
10.4. savo veikloje vienodai elgtis su kiekvienu Kolegijos bendruomenės nariu, nepaisant jo
amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės, etninės priklausomybės, socialinės
padėties, kalbos, religinių ir politinių įsitikinimų, nuosavybės, kilmės ar kitais pagrindais;
10.5. visuomet elgtis teisingai, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis;
10.6. būti nešališku ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus;
10.7. netoleruoti atvejų, susijusių su korupcija ir (ar) akademiniu nesąžiningumu;
10.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikti reikiamą informaciją (jeigu ji nėra ribojama arba
konfidenciali) Kolegijos bendruomenei ir kitiems asmenims apie Kolegijos veiklą ir (ar) kitus
Kolegijos bendruomenės narius;
10.9. elgtis mandagiai, pagarbiai, nepažeidžiant kito Kolegijos bendruomenės nario teisių ir
laisvių;
10.10. nemenkinti Kolegijos vardo visuomenei nepriimtinu elgesiu;
10.11. nenaudoti Kolegijos vardo politinei ir (ar) religinei reklamai asmeniniais tikslais;
10.12. tinkamai atstovauti Kolegijos interesams santykiuose su socialiniais partneriais, vystant
bendras veiklas ir (ar) bendradarbiavimo projektus;
10.13. tausoti Kolegijos materialų ir intelektualų turtą, nenaudoti jo privačiai, politinei ir (ar)
religinei veiklai ar asmeniniams poreikiams tenkinti ir netoleruoti tokio kitų elgesio;
10.14. objektyviai vertinti Kolegijos bendruomenės narių – darbuotojų ir studijuojančiųjų –
žinias, kompetenciją, veiklą ir elgesį;
10.15. nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi, turima galia ir savo vardu, siekiant globoti šeimos
narius, artimuosius, giminaičius ir draugus, juos proteguoti profesinėje veikloje.
11. Nerekomenduojama turėti tiesioginio pavaldumo santykius ar eiti pareigas viename
Kolegijos struktūriniame padalinyje asmenims, kuriuos sieja artimi giminystės ir (ar) svainystės
ryšiai.
12. Kolegijos akademinės bendruomenės nariams yra garantuojama akademinė laisvė.
Akademinė laisvė reiškia bendruomenės narių teisę atvirai dėstyti požiūrį į dėstymą, studijų ir
taikomųjų mokslinių tyrimų organizavimą ir administravimą, išreikšti savo kritines pastabas, laisvę
plėtoti mokslinę veiklą. Kolegijoje siekiama apsaugoti akademinės bendruomenės narį nuo
suvaržymų, galimo spaudimo ir įtakos jam darymo bei palaikyti kritinio mąstymo ir atvirų svarstymų

atmosferos tradicijas. Atsakingas naudojimasis akademine laisve reikalauja, kad bendruomenės nariai
tokią pat teisę pripažintų ir kitiems bendruomenės nariams. Akademinės laisvės principą pažeidžia:
12.1. reiškiama nepagarba kitų bendruomenės narių nuomonėms;
12.2. bendruomenės narių teisės išsakyti ir ginti savo nuomonę Kolegijos valdymo, studijų ir
taikomųjų mokslinių tyrimų organizavimo ir administravimo klausimais ribojimas;
12.3. teisės atsakyti į kritiką ar kaltinimus ribojimas;
12.4. dalyvavimas taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose ar eksperimentuose, žinant arba
numanant, kad šie tyrimai ir (ar) eksperimentai sukelia arba gali sukelti žalą žmogui, gamtai,
visuomenei ar kultūrai;
12.5. kiti veiksmai, ribojantys akademinę laisvę.
13. Kolegijos bendruomenės narių santykiai grindžiami geros moralės, nešališkumo,
nediskriminavimo, akademinio bendradarbiavimo, atvirumo ir skaidrumo, pagarbos asmens orumui,
lojalumo Kolegijai principais. Šiuos principus pažeidžia:
13.1. bendruomenes narių diskriminavimas, įvykdytas bet kokiomis formomis, taip pat tokio
diskriminavimo toleravimas;
13.2. bendruomenės narių žeminimas, ypač naudojantis savo, kaip dėstytojo ar administratoriaus
viršenybe;
13.3. išreikštas bendruomenės nario pedagoginės ar kitos veiklos gebėjimų, pažiūrų ir (ar)
asmeninių savybių menkinimas;
13.4. daromas psichologinis spaudimas bendruomenės nariui, siekiant asmeninio įvertinimo arba
norint nuslėpti nesąžiningus veiksmus;
13.5. naudojimasis labiau pažeidžiamais (dėl pavaldumo ar kitų socialinių santykių) asmenimis;
13.6. konfidencialios informacijos apie dėstytojus, studentus ar darbuotojus (pavyzdžiui,
akademiniai pasiekimai, darbo užmokestis, karjeros ketinimai, sveikatos būklė, asmeniniai reikalai ir
pan.) paviešinimas ar aptarinėjimas su kitais asmenimis, išskyrus atvejus, kai pagal nustatytą
Kolegijos tvarką asmuo pretenduoja eiti pareigas ir jo akademinių, karjeros pasiekimų, patirties,
profesinių ir asmens savybių aptarimas yra būtinas dėl tinkamumo pareigoms eiti vertinimo;
13.7. privataus pobūdžio informacijos apie asmenį panaudojimas mokymo, tyrimo ar kitiems
tikslams be jo sutikimo;
13.8. siekis nepelnytai išsiskirti ar nepagrįstai reikalauti išskirtinių teisių;
13.9. bet kokio pobūdžio atlygio reikalavimas, kai šis reikalavimas siejamas su sprendimų
(ne)priėmimu, taip pat tokio atlygio davimas ir priėmimas.
13.10. kvalifikacijos stoka, nenoras tobulėti, elgesys, akivaizdžiai menkinantis Kolegijos įvaizdį,
nepateisinantis bendruomenės lūkesčių;

13.11. viešas Kolegijos problemų svarstymas, neišnaudojus visų galimybių jas spęsti pačioje
Kolegijoje;
13.12. materialinių, žmogiškųjų bei finansinių Kolegijos išteklių naudojimas politinei veiklai,
privačiam verslui ar asmeninių poreikių tenkinimui;
13.13. piktnaudžiavimas Kolegijos ištekliais vykdant projektus.
III. PEDAGOGINĖS VEIKLOS ETIKA
14. Dėstytojo santykis su studentais grindžiamas akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo
principais. Susisaistymas neakademinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų konfliktą,
todėl dviprasmiški santykiai su studentais vengtini. Šiuos principus pažeidžia:
14.1. studento ar dėstytojo siekimas užmegzti neakademinius santykius atitinkamai su dėstytoju
ar studentu, kai sieja dėstomas kursas, vadovavimas tiriamajam darbui ar kitoks tiesioginis
akademinis santykis, siekiant gauti naudos akademiniuose santykiuose;
14.2. 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;
14.3. tiesiogiai ir netiesiogiai (per kitus asmenis) įteiktų dovanų, neakademinio arba akademinio
pobūdžio paslaugų, tiesiogiai nesusijusių su studijuojamais kursais, reikalavimas ir / ar priėmimas iš
akademinės bendruomenės narių.
15. Studento žinių, gebėjimų bei įgūdžių vertinimas turi būti teisingas, sąžiningas, suderintas su
dėstomo kurso tikslais:
15.1. dėstytojas privalo principingai reaguoti ir pranešti etikos komitetui apie studentų
nesąžiningumo atvejus, tokius kaip plagijavimas, nusirašinėjimas, duomenų falsifikavimas,
fabrikavimas, egzaminų ar įskaitų rezultatų klastojimas, naudojimasis pašaline pagalba egzamino ar
vertinimo metu, svetimo rašto darbo pateikimas kaip savo, uždarbiavimas rengiant rašto darbus
kitiems studentams, rašto darbo pirkimas ir jo pateikimas akademinės bendruomenės nario
vertinimui, to paties įvertinto rašto darbo pateikimas atsiskaitant už kitą kursą ir pan.;
15.2. dėstytojas privalo mažinti galimybes pasireikšti studentų akademiniam nesąžiningumui
atsiskaitymų metu;
15.3. dėstytojas neturi reikalauti asmens duomenų iš studento ar dėstytojo grupinėse diskusijose,
išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytais atvejais;
15.4. dėstytojas privalo saugoti studento asmens duomenis Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka;
15.5. dėstytojas privalo vengti studento žinių įvertinimus sieti su studento dalyvavimu
(nedalyvavimu) dėstytojui priimtinoje (nepriimtinoje) politinėje ar visuomeninėje veikloje;

15.6. dėstytojas privalo vertinimo metu sudaryti tinkamas sąlygas studentams, turintiems
specialiųjų poreikių (pavyzdžiui, regėjimo, klausos, judėjimo ir kitą negalią), kad jie galėtų atlikti
užduotis.
16. Pasitikėjimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos apie studentą paviešinimas.
Informacijos konfidencialumo principas reikalauja:
16.1. atskleisti informaciją tretiesiems asmenims apie studento akademinius įvertinimus ar
nuobaudas, tik esant studento rašytiniam sutikimui ar teisiniam pagrindui dėl numatomos žalos
kitiems asmenims;
16.2. vengti aptarinėti įvairius studento pasiekimus, išskyrus tais atvejais, kai vertinamos
studentų apeliacijos, aptariami egzaminų ar įskaitų rezultatai ir kiti akademiniai klausimai, kurių
objektyvus sprendimas akivaizdžiai pateisina jų aptarimą;
16.3. naudoti privataus pobūdžio informaciją mokymo ar mokslinio tyrimo tikslais, tik gavus
studento rašytinį sutikimą;
16.4. užtikrinti, kad pastabos apie studento rašto darbą, nepateiktą viešam gynimui, nebūtų
prieinamos tretiesiems asmenims.
IV. MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA
17. Mokslinė veikla turi būti grindžiama sąžiningu tyrimu ir tiesos siekimu, o tyrėjo elgesys –
moralumu ir socialiai atsakingu elgesiu. 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 mokslinę veiklą,
įsipareigoja vadovautis akademinio sąžiningumo principu. Akademinio sąžiningumo principą
mokslinėje veikloje pažeidžia:
17.1. Padirbinėjimas, klastojimas arba manipuliavimas (pavyzdžiui, nesamų duomenų
sukūrimas, esamų duomenų koregavimas siekiant pagerinti ar pabloginti rezultatus). Būdingi
padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo atvejai:
17.1.1. padirbti parašai, pažymos, ataskaitų duomenys ar rezultatai ir kiti dokumentai
(pavyzdžiui, akademinių užduočių (laboratorinių, kursinių ir kitų darbų) duomenys ar rezultatai);
17.1.2. nurodytas nesamas šaltinis, klaidingas šaltinio puslapis, tinklalapio lankymo data arba
kitas šaltinio aprašo duomuo;
17.1.3. gautų duomenų, prieštaraujančių tyrimo hipotezei ir / ar klausimams, ir / ar tyrimo išvadų
nutylėjimas;
17.1.4. sąmoningas klaidinančios informacijos apie empirinio tyrimo metodiką pateikimas;
17.1.5. nepagrįstas (nepelnytas) bendraautorystės primetimas studentams, kolegoms,
pavaldiniams ar vadovams;

17.1.6. mokslinėje veikloje talkinusių asmenų intelektinio ir / ar finansinio įnašo nepagrįstas
neigimas arba nutylėjimas.
17.2. Empirinio tyrimo duomenų, kompiuterių programų, empirinės medžiagos pavyzdžių,
rankraščio vagystė arba sąmoningas sugadinimas.
17.3. Plagijavimas, t. y. idėjų, duomenų ar tekstų nusavinimas nenurodant jų autoriaus, t. y.
svetimų idėjų pateikimas kaip savų. Būdingi plagijavimo atvejai:
17.3.1. pateiktas svetimas tekstas be citavimo ženklų – kabučių arba kito pobūdžio išskyrimo iš
viso teksto (pavyzdžiui, atskira pastraipa, kursyvu);
17.3.2. perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar duomenis
nenurodytas tikslus šaltinis.
17.4. Nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl
asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitų su vertinamo mokslinio darbo profesionalumu
nesusijusių motyvų.
17.5. Pagalba kitam atliekant akademinius veiksmus, pažeidžiančius akademinio sąžiningumo
principą.
17.6. Akademinis kyšininkavimas, t. y. atlygio už akademines paslaugas siūlymas arba davimas
(asmeninis arba grupinis).
V. STUDENTŲ IR KLAUSYTOJŲ AKADEMINĖS VEIKLOS ETIKA
18. Studijuojantieji bendruomenės nariai, pripažindami žinojimą, tiesą ir supratimą
aukščiausiomis vertybėmis ir tikėdamiesi teisingo savo laimėjimų įvertinimo, įsipareigoja vadovautis
bendrosiomis akademinio sąžiningumo normomis. Akademinio sąžiningumo normas studijų procese
taip pat pažeidžia tokie veiksmai:
18.1. nusirašinėjimas studijų pasiekimų vertinimo metu arba leidimas nuo savo darbo nusirašyti
kitam asmeniui;
18.2. pasakinėjimas, paruoštukių naudojimas, elektroninių ar virtualiojo ryšio priemonių, kitų
technologijų neleistinas naudojimas, pasiekimus vertinančio asmens nurodymų nepaisymas ar kitas
nesąžiningas elgesys studijų pasiekimų vertinimo metu;
18.3. naudojimasis mobiliojo ryšio telefonu per paskaitas, konsultacijas, atsiskaitymus;
18.4. naudojimasis kitų studijuojančiųjų darbais arba jų rezultatais;
18.5. to paties darbo pateikimas atsiskaitant už kelis dalykus, išskyrus atvejus, kai gaunamas
pedagoginio personalo sutikimas;
18.6. atsiskaitymas už kitą asmenį;
18.7. studijų darbų įvertinimo ištaisymas siekiant gauti geresnį įvertinimą;
18.8. dėstytojų parašų, pažymių ir studijų dokumentų padirbimas;

18.9. skirtų užduočių (savarankiškų darbų, tarpinių atsiskaitymų) rezultatų padirbimas;
18.10. neteisėto atlygio už akademines ir kitas paslaugas siūlymas tiesiogiai ar per kitus asmenis;
18.11. veiksmai, pažeidžiantys akademinio sąžiningumo taikomojoje mokslo ir meno veikloje
principą;
18.12. veiksmai, atitinkantys plagijavimo požymius;
18.13. pagalbos kitiems asmenims, atliekantiems akademinio nesąžiningumo veiksmus,
suteikimas;
18.14. nemandagus elgesys (kalbėtojo pertraukimas, šnabždėjimasis, slaptas ar atviras
šaipymasis ir pan.) arba kiti veiksmai, trukdantys vesti paskaitą ar konsultaciją arba vertinti žinias;
nemandagus arba žeminantis bendravimas žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu;
18.15. filmavimas ir (ar) fotografavimas paskaitos, egzamino ar konsultacijos metu be dėstytojo
sutikimo;
18.16. kitas studijuojančiojo elgesys, nederantis su Kodekse įtvirtintais sąžiningumo
reikalavimais.
19. Studijuojantieji, bendraudami su kitais Lietuvos verslo kolegijos bendruomenės nariais,
įsipareigoja:
19.1. gerbti kitų Kolegijos bendruomenės narių nuomonę, pastabas reikšti korektiškai;
19.2. tolerantiškai vertinti kitų Kolegijos bendruomenės narių asmenines savybes;
19.3. neaptarinėti konfidencialios informacijos apie kitus Kolegijos bendruomenės narius;
19.4. racionaliai ir atsakingai naudoti Kolegijos išteklius (kompiuterinę ir laboratorijų įrangą,
medžiagas, bibliotekos inventorių ir kt).
20. Kiekvienas studijuojantysis pasirašo Sąžiningumo deklaraciją, kuri galioja visą studijų
sutarties galiojimo laikotarpį (1 priedas).
VI. ETIKOS KODEKSO PRIEŽIŪRA IR NUOSTATŲ TAIKYMO ĮGYVENDINIMAS
21. Kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys pats įsipareigoja laikytis šio Etikos kodekso
nuostatų ir netoleruoti jo pažeidimų.
22. Akademinės etikos komisijos veiklą reglamentuoja šis Etikos kodeksas ir Akademinės etikos
komisijos nuostatai.
23. Akademinės etikos komisiją sudaro 5 nariai.
24. Akademinės etikos komisija inicijuoja Kodekso papildymus ar pataisas.
25. Akademinės etikos komisija priima ir svarsto pranešimus apie galimus Kolegijos
bendruomenės narių etikos pažeidimus. Pranešimai apie galimus Etikos kodekso pažeidimus
pateikiami raštu. Priimami svarstyti tik motyvuoti pranešimai. Anoniminiai pranešimai
nenagrinėjami. Pranešimai apie Etikos kodekso pažeidimus yra konfidenciali informacija, todėl

Akademinės etikos komisijos nariai turi užtikrinti, kad informacija apie pranešimą pateikusį asmenį
nebūtų paviešinta asmenims, nesusijusiems su Akademinės etikos komisijos veikla.
26. Akademinės etikos komisija išnagrinėja gautą pareiškimą, priima sprendimą ir raštu atsako
pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
27. Jeigu nusprendžiama, kad Kolegijos bendruomenės nario elgesys pažeidžia Akademinės
etikos kodeksą, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, Akademinės etikos komisija turi teisę
taikyti tokias priemones:
27.1. pavesti Akademinės etikos komisijos pirmininkui arba kuriam nors nariui žodžiu įspėti
Kolegijos bendruomenės narį. Tokiu atveju Komisijos nariai privalo neskleisti informacijos apie
svarstytą pareiškimą;
27.2. raštu įspėti Kolegijos bendruomenės narį ir informaciją apie Akademinės etikos komisijos
priimtą sprendimą paskelbti Kolegijos tinklalapyje;
27.3. raštu įspėti Kolegijos bendruomenės narį apie Akademinės etikos komisijos sprendimą, o
jeigu pažeidimas sukėlė platų visuomeninį rezonansą, informuoti visuomenę;
27.4. rekomenduoti Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriui ir administracijai svarstyti darbo
sutarties nutraukimo galimybę su akademinę etiką šiurkščiai pažeidusiu bendruomenės nariu.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys privalo savo veikloje vadovautis šiuo Etikos
kodeksu.
29. Jeigu Kolegijos bendruomenės nario elgesys administravimo ir (ar) akademinėje veikloje
nėra reglamentuotas teisės aktų, Kolegijos Statuto ar šio Etikos kodekso, jis privalo laikytis bendrųjų
etikos principų.
30. Akademinės etikos kodeksas negali numatyti visų neetiško elgesio atvejų, todėl Akademinės
etikos komisija turi teisę priimti sprendimą nenumatytu neetiško elgesio atveju, remdamasis
bendrosiomis etikos normomis ir Kolegijos vertybėmis.
31. Šis Etikos kodeksas įsigalioja nuo patvirtinimo dienos ir skelbiamas viešai Kolegijos
interneto svetainėje.
__________________________________________________

VšĮ Lietuvos verslo kolegijos
Akademinės etikos kodekso
1 priedas

VšĮ Lietuvos verslo kolegija,
__________________________________________________
(mokslo institucijos pavadinimas)
___________________________________________________________________________
(studento/klausytojo vardas ir pavardė)
___________________________________________________________________________
(studento grupės kodas)

STUDENTO/KLAUSYTOJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA
20…. m............................ d.
Pripažindamas (-a), kad:
– tiesa, žinojimas ir supratimas yra aukščiausios mokslo ir studijų vertybės, o atsakomybė,
profesionalumas, atvirumas, pagarba ir bendruomeniškumas yra svarbiausios Lietuvos verslo kolegijos
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, darnios mokslo ir studijų sistemos vystymuisi bei etiškai atsakingos asmenybės ugdymui;
– skatina akademinę etiką, atsakingą naudojimąsi akademine laisve ir sąžiningos konkurencijos principo
laikymąsi;
– stiprina pasitikėjimą aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų verte ir turi tiesioginę teigiamą įtaką studijų
kokybei, Lietuvos verslo kolegijos vardui;
– riboja visuomenės ydų (ypač korupcijos) toleravimą bei klestėjimą.
Ir suprasdamas (-a), kad:
– kiekvienas akademinės bendruomenės narys turi imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę už
akademinio nesąžiningumo sprendimų paiešką ir jų taikymą kiekvienoje akademinėje veikloje;
– apsisprendimas besąlygiškai laikytis akademinio sąžiningumo principo ir taisyklių padeda sumažinti
šios problemos paplitimą.
Pasirašydamas ( -a) šią deklaraciją laisva ir sąmoninga valia įsipareigoju:
– visą studijų laikotarpį laikytis Lietuvos verslo kolegijos akademinės etikos kodekso ir kitų kolegijos
dokumentų, reglamentuojančių etišką elgesį, nuostatų;
– atsakingai žvelgti į savo kaip studento (-ės) pareigas ir sąžiningai jas vykdyti;
– būdamas studentu (-e) rodyti pavyzdį kitiems akademinės bendruomenės nariams, netoleruoti
akademinio nesąžiningumo atvejų ir vykdyti savo pareigą tokius atvejus pranešti, atskleisti;
– aktyviais veiksmais prisidėti prie sąžiningos akademinės aplinkos kūrimo ir puoselėjimo Lietuvos
verslo kolegijoje.
Sutinku, kad už akademinės etikos pažeidimus laikant įskaitas, egzaminus ir kitus tarpinius atsiskaitymus,
ruošiant ir atsiskaitant už savarankiškus ar baigiamąjį darbus, atliekant mokslinius tyrimus, skelbiant mokslinių
tyrimų rezultatus (pavyzdžiui, leidiniuose, renginiuose) man privalo būti skiriamos Lietuvos verslo kolegijoje
numatytos sankcijos. Esu susipažinęs (-usi) ir sutinku su už Lietuvos verslo kolegijos nustatytų akademinės
etikos reikalavimų pažeidimą numatytomis pasekmėmis.
___________________
(Studento/klausytojo parašas)

_______________________________
(Vardas ir pavardė)

