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ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Alytaus kolegijos Akademinės etikos kodeksas (toliau - Etikos kodeksas) įtvirtina 

pagrindines Kolegijos dėstytojų, administracijos ir kitų darbuotojų, studentų (toliau – Kolegijos 

bendruomenė) profesinės etikos ir bendražmogiškojo elgesio normas, veiklos vertybinius principus, 

kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys bei Kolegijos 

vidaus tvarkos dokumentai.  

2. Etikos kodekso paskirtis - apibrėžti ir įtvirtinti pagrindines Kolegijos 

bendruomenės narių veiklos etikos normas ir principus; skatinti Kolegijos bendruomenės narius 

pripažinti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, 

toleranciją, profesinę, mokslinę ir pilietinę atsakomybę, minties ir žodžio laisvę, kolegiškumą; 

saugoti ir turtinti tautines tradicijas; rodyti gerą elgesio pavyzdį visuomenės nariams Lietuvoje ir 

būnant užsienyje; kurti demokratišką, pasitikėjimą ir kūrybingumą skatinančią darbo aplinką. 

 

II. BENDROSIOS KOLEGIJOS BENDRUOMENĖS ETIKOS NORMOS 

3. Kolegijos bendruomenės narių santykiai grindžiami bendradarbiavimo ir 

skaidrumo principais. 

4. Kolegijos bendruomenės nariai įsipareigoja: 

 4.1. gerbti Kolegijos interesus ir aktyviai prisidėti prie veiklos tikslų įgyvendinimo; 

4.2. garbingai atstovauti Alytaus kolegijai, tinkamai reprezentuoti jos vardą 

Lietuvoje ir užsienyje; 

4.3. visada veikti protingai ir teisingai, nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis galiomis; 

4.4. būti nešališku ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimą; 

4.5. priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti 

savo veiksmų, sprendimų viešumą ir pateikti priimamų sprendimų motyvus; 

4.6. laikytis lojalumo principų Kolegijai ir jos bendruomenei; 

4.7. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu, 

nesąžiningumu, netvarka, mėginimu daryti neteisėtą poveikį Kolegijos bendruomenės nariui; 

4.8. elgtis sąžiningai administravimo, studijų ir mokslo veikloje; 

4.9. nediskriminuoti bendruomenės narių dėl lyties, amžiaus, etninės, tautinės ar 

socialinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos, kalbos, negalios, politinių 

pažiūrų, socialinės ar ekonominės būklės; 
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4.10. nesinaudoti Kolegijos vardu išreiškiant savo asmeninę politinę, religinę ar kitokią 

poziciją siekiant asmeninės naudos ar savigyros tikslais; 

4.11. vengti privačių ir Kolegijos interesų konfliktų; 

4.12. puoselėti ir saugoti Kolegijos turtą, autorių intelektinę nuosavybę, materialinius 

išteklius naudoti atsakingai; 

4.13. neskelbti, neatskleisti, neprarasti Kolegijos konfidencialios informacijos; jos 

neperduoti neįgaliotiems ją sužinoti asmenims; 

4.14. užtikrinti, kad vykdomų projektų rezultatai atitiktų Kolegijos bendruosius 

interesus; 

4.15. saugoti Kolegijos, savo ir bendruomenės narių nepriekaištingą reputaciją, 

deramai, kokybiškai ir laiku atlikti savo pareigas, nuolat tobulinti savo profesinius gebėjimus; 

4.16. nemanipuliuoti tyrimų duomenimis, mokslo darbais, neplagijuoti, neklastoti 

duomenų ir kitaip neapgaudinėti mokslinėje veikloje; 

4.17. skatinti palankią santykių, komandinio darbo atmosferą, savitarpio pasitikėjimą, 

nešmeižti, neapkalbinėti, neįžeidinėti, nedemonstruoti neigiamų emocijų; 

4.18. dalytis darbo patirtimi su kolegomis ir studentais, ypač su mažesnę patirtį ir 

kvalifikaciją turinčiais bendradarbiais;  

4.19. nesutarimus su kolegomis ir studentais stengtis išspręsti aptariant tarpusavyje;  

4.20. su vadovais elgtis pagarbiai, bendrauti korektiškai, vykdyti teisėtus jų nurodymus 

pasiliekant teisę turėti savo nuomonę visais klausimais ir ją taktiškai reikšti;  

objektyviai vertinti Kolegijos bendruomenės narių ir studijuojančiųjų žinias, veiklą ir elgesį; 

4.21. neatlikti veiksmų, kuriais daromas spaudimas kolegai arba studijuojantiesiems, 

siekiant nepelnyto įvertinimo; 

4.22. laikytis akademinio sąžiningumo standartų reikalavimų mokymo ir mokslo 

tiriamojoje veikloje; 

4.23. būti tvarkingiems, laikytis dalykinio etiketo, aprangos reikalavimo normų.  

4.24. nesinaudoti tarnybine padėtimi, savo vardu ar šeimos narių galia, giminaičių bei 

draugų globai ir jų protegavimui;  

4.25. bet koks tiesioginis ar netiesioginis siūlymas priimti ar duoti dovaną, kai už tai 

tikimasi paslaugos ar įsipareigojimo, yra laikomas neteisėtomis pajamomis ir yra nepriimtinas; 

4.26. ne darbo metu elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio taisykles.  

 

III. STUDENTŲ BENDROSIOS ETIKOS NORMOS 

5. Kolegijos studentai įsipareigoja: 

5.1. nenusirašinėti, nesinaudoti „paruoštukėmis“ ir kitomis neleistinomis priemonėmis; 

5.2. neatsakinėti už kitus asmenis; 
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5.3. nepadirbinėti dėstytojų parašų, pažymių ir dokumentų; 

5.4. nekyšininkauti – nesiūlyti ir neteikti atlygio už akademines ir kitas paslaugas; 

5.5. neplagijuoti, perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, nurodyti tikslų šaltinį; 

5.6. tausoti kolegijos turtą (techninę įrangą, bibliotekos išteklius ir t.t.); 

5.7. gerbti kitų studijuojančiųjų nuomonę, pastabas reikšti korektiškai; 

5.8.  drausmingai elgtis paskaitų, seminarų metu ir po jų;  

5.9.  gerbti visus Kolegijos bendruomenės narius: dėstytojus, darbuotojus, studentus. 

 

IV. AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJA 

6. Akademinės etikos klausimus svarsto ir sprendimus priima Akademinės etikos 

komisija (toliau – Komisija), veikianti pagal Akademinės tarybos patvirtintus Komisijos nuostatus. 

7. Komisija svarsto pasiūlymus tobulinti Etikos kodeksą arba pati inicijuoja jo 

papildymus bei pataisas ir teikia juos tvirtinti Kolegijos akademinei tarybai.  

8. Komisija priima ir svarsto pareiškimus dėl Kolegijos bendruomenės narių 

nusižengimų remdamasi Akademinės etikos kodekso nuostatoms. 

9. Komisija apie priimtus sprendimus svarstomu klausimu raštu informuoja direktorių.  

10. Komisiją sudaro 7 nariai. Komisiją renka Akademinė taryba iš fakultetų tarybų ir 

direktoriaus pasiūlytų kandidatų. Vieną narį deleguoja Studentų atstovybė. Komisijos darbui 

vadovauja visų Komisijos narių balsų dauguma išrinktas pirmininkas. Komisijos nariais negali būti 

administracijos darbuotojai. 

11. Komisijos narių kadencijos laikas yra penkeri metai. Asmenys Komisijos nariais 

gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Komisijos sudėtis kasmet gali būti atnaujinama 1/3 

jos narių. 

12. Komisijos posėdžiai kviečiami, kai gaunamas raštiškas pareiškimas arba esant 

poreikiui. 

13. Komisijos posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. 

14. Etikos pažeidimai, dėl kurių kreipiamasi, turi būti įvykę ne vėliau nei prieš vieną 

mėnesį. 

15. Pareiškimai dėl etikos pažeidimų įteikiami Komisijos pirmininkui  raštu ir 

registruojami Komisijos pareiškimų registracijos žurnale. Priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti 

pareiškimai. Anoniminiai pareiškimai nesvarstomi. 

16. Komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą, priimti sprendimą ir raštu atsakyti 

pareiškėjui per 30 dienų. 

17. Kolegijos bendruomenės narys, dėl kurio gautas pareiškimas, informuojamas apie jo 

turinį. Jis privalo raštu pateikti paaiškinimus per 10 dienų nuo informavimo dienos. Šis 

bendruomenės narys turi teisę dalyvauti komisijos posėdyje. 
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18. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 

19. Studentų pareiškimus Komisija nagrinėja dalyvaujant Studentų atstovybės 

deleguotam atstovui. 

20. Nusprendus, kad Etikos kodeksas buvo pažeistas, Komisija, atsižvelgdama į 

pažeidimo pobūdį, turi teisę taikyti šias priemones: 

20.1. raštu įspėti etiką pažeidusį asmenį; 

20.2. Komisijos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio priimant sprendimą dėl darbo 

sutarties pratęsimo, dėl darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas, atestacijos metu bei kitais 

atvejais. 

21. Kilus ginčui dėl Komisijos priimtų sprendimų, Komisija gali kreiptis 

rekomendacijų į akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių.  

22. Etikos kodeksas skelbiamas viešai, t.y. Alytaus kolegijos interneto svetainėje. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Etikos kodeksas skirtas kolegijos bendruomenei vertinti ir spręsti konkrečias 

akademinio gyvenimo situacijas, kuriose iškyla etinio pobūdžio klausimai. 

24. Etikos kodeksas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos. Etikos kodekso nuostatos gali 

būti peržiūrimos ir keičiamos Etikos komisijos ir Kolegijos bendruomenės narių siūlymu.  

25. Alytaus kolegijos Etikos kodeksas tvirtinamas Akademinės tarybos posėdyje. 


