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GEI{EROLO JONO ZEMAICIO LIETUVOS KARO AKADEIVTIJOS
AKADEMINES ETIKOS KODEKSAS

I.
l.l.

BENDROSIOSIYUOSTATOS

Generolo Jono Zemaidio Lietuvos karo akademijos (toliau

-

Akademija) akademines

bendruomenes nariai, skatindami socialiai atsakinge akademinds bendruomenes nariq elgesi,

siekdami puoseleti universali4sias, pilietines

ir

akademines

vertybs, siekdami uZtikrinti

Akademijos mokslinds veiklos ir studijq kokybes kultiiq igyvendinant Lietuvos mokslo ir studijq

politik6 skelbia
(toliau

-

5! Generolo Jono Zemaidio Lietuvos karo akademijos akademines etikos

kodekg

Akademinds etikos kodeksas).

1.2. Akademines etikos kodekse vartojamos
I .2.

l.

Akademine bendruomene

-

gvokos:

tai kari[nai ir kiti studentai (toliau

-

studentai), desgtojai,

instruktoriai, mokslo darbuotojai, kiti tyrejai, profesoriai emeritai, moklininkai emeritai, kiti
darbuotojai ir kariai, tiesiogiai dalyvaujantys mokslo ir (ar) sodijrl veikloje.
I

.2.2. AkademinC etika

-

tai akademinds bendruomenes pripaZintos ir

Siame kodekse

itvirtintos dorovinds vertyhs ir moraliniai principai, uftikinantys moklo ir studijq proceso
skaidrum4 akademines bendruomenes nariq akademini qliningumq geranori5k4
bendradarbiavim4

ir

tarpusavio pasitikCjimq pagarbE, lygybg, teisingumq nediskriminavim1

atsakingum+ akademing laisvg, mokslo

ir

studijq darbq vertinimo ne5ali5kum4

-

tai institucija vykdanti

ir

intelektin0s

nuosavybes apmugq.

1.2.3. Akademijos etikos komitetas

akademinds etikos kodekso

prieZiiir4 ir nagrin6janti etikos klausimus.
|

.2.4. Kariitnq garbes teismas

-

tai Akademijos institucija kuri nagrindja kariiinq etikos

paZeidimus.

1.2.5. Universaliosios vertyb€s

- tai vertybes, kurios perZengia

kultilrines bei laiko ribas ir

yra ivairiq bendruomeniq ir tautq etikos kodeksq pagrindas, t. y' pagarb4 lygybe, teisingumas'

qZiningumas, tolerancija ir nediskriminavimas, solidarumas.

1.2.6. Pamatines akademines etikos vertybes

-

akademine laisvd, Iygybe, pagarbq

akademinis qZiningumas, nediskriminavimas, atsakingumas, pasitikOjimas, atskaitingumas,
skaidrumas, teisingumas, tausus iS&kliq vartojimag mokslo

ir

studijq darbq vertinimo

neSaliSkumas.

1.2.7. Kitos Akademines etikos kodekse vartojamos qvokos yra suprantamos taip pat kaip
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijq istatyme ir kituose teises aktuose.
1.3. Akademinds etikos kodekso
1.3. | .

tikslai:

Akademijoje skatinti doq akademines bendruomends elgesi;

1.3.2. skatinti akademincs bendruomenis narius vadovautis universaliosiomis

ir

akademin6s

etikos vertybemis;

1.3.3. drausminti akademines bendruomen€s narius

-

vadovaujantis Akademines etikos

kodeksu vykdyti akademin€s bendruomenes nariq veiklos ir sprendimq priemimo kokybes prieZiiiq

ir kontrolg etikos poZiiiriu;
1.3.4. didinti visuomenes pasitikejim4 Akademija kaip auk5tojo mokslo

institucijq ugdandia

Lietuvos karininkus, karybos ir nacionalinio saugumo specialistus;
1.3.5. padeti Akademijos bendruomenes nariams vertinti

ir sprgsti

konkredias akademinio

gyvenimo situacijas, kuriose iSkyla klausimg susijusiq su akademine etika
1.4. AkademinEs etikos kodekso firnkcijos:

1.4.l. formuoti akademines bendruomen6s nariq vertybines orientacijas, padOti jiems suvokti
savo profesinOs veiklos tikslus, uZdavinius ir socialing atsakomybg;
1.4.2. ginti akademin€s bendruomenCs nariq teis€tus poreikius ir profeshius interesus;

1.4.3. paddti pasiekti didesni Akademijos veiklos skaidrum4, bendruomeniSkumq ir
vieningum4;

1.4.4. siekti, kad Akademijos organizacine kultiira visuomet atitiktq Akademinds etikos
kodekso reikalavimus;
1.4.5. skatinti akademines bendruomenes narius visuomet dorai

ir qZiningai atlikti

savo

pareigas ir funkcijas;
1.4.6. padeti pasiekti auk5t4 akademinio qmoningumo ir socialin€s atsakomybes lygi.

1.5. Akademinds etikos kodekso nuostatq laikymasis yra privalomas kiekvienam akademines
bendruomenes nariui. Siekiama, kad Akademin0s etikos kodeksas taPtq ne

kiekvieno akademinds bendruomenes nario asmeniniu isipareigojimu.

tik ipareigojimq bet ir

AXADEMINES ETIKOS PRINCIPAI IR ELGESIO NORMOS

2.1. Akademine laisvO

-

ir studijq veiklos reguliavimo principag rei5kiantis

esminis mokslo

akademines bendruomenes nariq teisg awirai dCst),ti savo poZiiiri, laisvai

studijq

ir

moksliniq tyrimq organizavim4

pastabas, laisvai pl€toti moksling

ir

reiklti savo mintis i

administravim6 necenziiruojamai iSreikSti kitines

veiklq pasirenkant jos metodus, laisvai pasirinkti

pedagoginOs

veiklos principus ir apsaug4 nuo suvarZymq (iskaitant, bet neapsiribojant savo tyrimq rezultatq ir

isitikinimq skelbimu). Atsakingas naudojimasis

Sia teise reikalauja, kad akademinds bendruomenes

nariai toki4 pat teisg pripaiintq ir kitiems bendruomenes nariams, Akademijoje palaiky,tq kritinio
mEstymo tradicijE

ir

awiro svarstymo atmosfeq. Atsakingam naudojimuisi akademine

laisve

prieStarauja:

2.1.1. nepakantumas kitai akademines bendruomenes nariq nuomonei

ir

argumentuotai

kitikai;
2.1.2. ignoravimas arba ribojimas teises i5sakyti ir ginti savo nuomong, priimant sprendimus,
reik5mingus Akademijos akademinei bendruomenei;
2.1.3. ignoravimas arba s4moningas ribojimas teises atsakyi i

kitik4

ar kaltinimus;

2.1.4. dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ar bandymuose, susijusiuose su Zala Zmogui,
gamtai, visuomenei ar kultiirai.
2.2. Akademines bendruomends narys, vykdydamas studijq ir mokslo tiriameiA

veiklq privalo

paisyi Akademijos ir visuomenes interesq. Laikydamasis Siq principq akademinds bendruomends
narys privalo:

2.2.1. praneSti Akademijos etikos komitetui apie atvejus, kurie gali biiti susijg su korupcija

ir

(ar) jos apraiSkos formomis bei meginimu daryti neteisetq poveiki Akademijos bendruomenes
nariui;

ir (ar) Lietuvos Respublikos
galimus akademin€s etikos ir (ar)

2.2.2. teikti turim4 informacijq Akademijos etikos komitetui
akademines etikos

ir procediirq kontrolieriui,

nagrindjandiam

procedlrq paZeidimus;
2.2.3. atsisakyri naudotis balsavimo teise Akademijos senate

ir (ar) kituose komitetuose, kai

sprendZiamas finansavimo, nuobaudos skyrimo ar skatinimo klausimas, ddl kurio gali

kilti

interesq

konfliktas;

2.2.4.

tik

gavgs raSltini vadovyb€s sutikim4 naudoti Akademijos vardq vykdant veiklq

nesusijusi4 su institucijos tikslais.

2.3. AkademinOs bendruomen€s nariq tarpusavio santykiai grindZiami pagarbos, lygybes,
nekliSkumo, nediskriminavimo

ir

geranoriSkumo principais. Siuos principus paLeidlia:

4

2.3.1

.

akademines bendruomenes nariq diskriminavimas del amZiaus, lyties

ar

|ytines

orientacijos, negalios, iSvaizdos, ras€s ar etninds priklausomybes, religiniq ar kitq isitikinimq, d6l
dalyvavimo visuomenineje, politineje ar kitoje veikloje, taip pat tokio diskriminavimo toleravimas;

2.3.2. akademinds bendruomenes nario diskriminavimas kalba. veiksmais, akademiniu
vertinimu ar kitaip sukuriant bauginandi6 prieSi5k4 ar iZeidLianti4 aplinkq taip pat tokio
diskriminavimo toleravimas;
2.3.3. bendruomenOs nario Zeminimas naudojantis pranaiesne padetimi (virSenybe).

2.4. Siekiant uZikrinti studijq ir moksliniq tyrimq kokybg, akademinds bendruomenes nariq
tarpusavio santykiai grindZiami kolegialumo, akademinio solidarumo

ir qZiningos

konkurencijos

. . . x.

principais. Sie principai paZeidZiami. kai:

2.4.1. profesind konkurencija tarp kolegq igyja nes4Ziningas formas, pvz.: dalyvaujama
neteisetuose

ir

negarbinguose sandoriuose, nuslepiama akademines bendruomend nariams skirta

informacija, kurstomi konflikai, skatinamos intrigos ir pan.;
2.4.2. daromas psichologinis spaudimas akademines bendruomenes nariui, siekiant asmeninio

jvertinimo ir (ar) kitos asmenines naudos ar norint nuslepti nesqiiningus akademinius veiksmus;

2.4.3. akademind,s bendruomends narys kitq nariq akivaizdoje menkina nedalyvaujandio
kolegos pedagogin6s ir (ar) mokslin6s veiklos geb6jimus, paZi[ras, asmenines savybes;

2.4.4. rekomenduojant suteikti mokslo laipsni, pedagogini vard4 apdovanoj im4 ar ive(inti
kolegos veiklos pripaZinim4 kitomis formomis remiamasi ne dalyki5ku pateikto darbo vertinimu ir
profesin€mis prctendento savyb€mis, o asmeniniu, verslo ar kitu santykiu;

2.4.5. pavieSinama ar

vieki

aptarinejama konfidenciali informacija apie akademines

bendruomenes nariuE kai akademinig karjeros pasiekimq, patirties, profesiniq

ir

asmens savybiq

aptarimas nera susijgs su asmens tinkamumu einamoms pareigoms;

2.4.6. akademinds bendruomenes nario vardas nuosekliai Zeminamaq sistemingai pazeidziant
Akademijos vidaus tvarkos taisykles ar kitais vidaus tvarkos dokumentais nustatyt4 tvark4;
2.4.7. akademinEs bendruomenes nariq ftolegq) tarpusavio prie5i5kumas ar nesutarimai daro
neigiam4 poveik

j

studentq mokymui.

2.5. Akademijos materialinds bazes, finansiniq ir
atsakingas, skirras

kiq

iSteklirl naudojimas turi b0ti tausus,

tik Akademijos prisiimtiems jsipareigojimams vykd)'ti. Si nuostata paZeidZiama,

kai:

2.5.1. Akademijos materialiniai, ZmogiSkieji
nesusijusiai su Akademijos tikslais,

ir

finansiniai i5tekliai naudojami veiklai,

t. y. politinei veiklai, privadiam

poreikiams tenkinti;
2.5.2. piktnaudZiaujama Akademijos iStekliais vykdant projektus;

verslui ar asmeniniams

2.5.3. niokojama Akadem ijos nuosavybe.

III. AXADEIIIIJOS PEDAGOGINES VEIKLOS ETIKOS PRINCIPAI IR NORMOS
3.1. Akademijos destytojo santykis su studentais grindZiamas akademinio bendradarbiavimo,

pasitik6jimo ir skaidrumo principais. Neakademinio pobudZio isipareigojimai gali sukelti interesq

konflikt4

todOl dviprasmiSki santykiai su studentais vengtini. Siuos principus paZeidlia:

3.1 .1. studento ar

ddstytojo siekimas uimegzli neakademinius santykius siekiant gauti naudos,

kai sieja dCstomas kursas, vadovavimas tiriamajam darbui ar kitoks akademinis santykis;
3.1.2. studento egzaminavimas, vadovavimas

jo raito

darbams, kai student4 ir destyoj4 sieja

giminystis, tarpusavio artimos draugyst6s (turint tiesioginiq glaudZiq ry5iq, santykiq), verslo ar
kitokio pobudZio partnerystCs rysiai, kai ddstyojas turi galimybg to nedaryti;
3.1.3. dovanq, neakademinio arba akademinio pobiidZio paslaugrl tiesiogiai nesusijusiq su
studijuojamais kursais, reikalavimas ir (ar) priemimas i5 akademines bendruomends nariq (ar

su

jais

susijusiq asmenq).

3.2. Studento Zini+ geb€jimq ir ig[dZiq vertinimas turi biiti teisingas,

q

iningas, suderintrs

su destomo kurso tikslais:

3.2.1. destytojas privalo principingai reaguoti

ir

prane5ti Akademinds etikos kolegijai apie

studentq neqZiningumo atvejus (plagijavim6 nusiralin€jim6 duomenq falsifikavimq svetimo ra5to

pateikim4 kaip savo, uZdarbiavim4 rengiant ra5to darbus kitiems sodentams ir kt.);
3.2.2. destytojas privalo ma2inti galimybes pasircikSti studentq akademiniam nesqZiningumui
atsiskaitymq metu;

3.2.3. dCsq/tojas privalo vengti studento ziniq ivertinimus sieti su studento dalyvavimu
(nedalyvavimu) dcsq4ojui priimtinoje (nepriimtinoje) veikloje ar pagal ddstytojui priimtinus ar
nepriimtinus isitikinimus, paZiiiras;

3.2.4. desq/tojas privalo saugoti studento asmens duomenis, kaip tai numato Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisinds apsaugos istatymas.

3.3. Pasitikejimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos apie student4 pavieSinimas.
Informacijos konfi dencialumo principas reikalauja:
3.3.1. destytojas privalo vengti vieso studento pasiekimq aptarimo, isskyrus tuos atvejus, kai

vertinamos studentq apeliacijos, aptariami egzaminq ar iskaiq rezultatai
klausimai, kuriq objektyvus aptarimas akivaizdZiai pateisina jq aptarim4;

ir kiti akademiniai

3.3.2. naudoti privataus pobiidZio informacij4 mokymo ar mokslinio tyrimo tikslais tik gavus
studento rasyini sutikim4;

3.3.3. uZtikrinti, kad studento Ziniq ivertinimai, pastabos apie studento rasto darb6 nepateikt4
vieSam gynimui. neb0q prieinami tretiesiems asmenims.

IV. AKADE}trJOS MOKSLINES VEIKLOS ETIKA

4.1. Ripa2indami ties4

ir

paZinim4 auklEiausiu mokslines veiklos siekiq tikddamiesi

pasitik€jimo ir teisingo savo pasiekimq jvertinimo, Akademijos akademinds bendruomenes nariai,
vykdantys moksling veiklq isipareigoja vadovautis akademinio qliningumo principu. Akademinio
sqiiningumo princip4 mokslin€je veikloje paZeidZia:
4.1.1. padirbinijimas, klastojimas arba manipuliavimas (nesamq duomenq sukiirimas, esamq
koregavimas, siekiant pagerinti ar pabloginti rezultatus ir pan.);

4.1.2. nepagristas bendraautorystes primetimas studentams, kolegomq pavaldiniams ar
vadovams;
4.1.3. mokslineje veikloje talkinusiq asmenq mokslinio / dalykinio ina5o nepagristas neigimas
arba nutylij imas;

4.1.4. empirinio tyrimo duomenq, kompiuteriniq program+ empirinEs medZiagos

pvyzdLiq

rankrasdio vagyste arba sqmoningas sugadinimas;

4.1.5. plagijavimas, t. y. kito autoriaus intelektinio k0rinio visumos arba
kaip savo paties,

ji

jo dalies pateikimas

pasisavinant arba kopijuojant;

4.1.6. nekoreki5kas, tendencingas kolegos darbo kitikavimas ir sEmoningas menkinimas del

asmeninds antipatijos, konkurencijos, politiniq

ar kitrl su

vertinamo mokslinio darbo

profesionalumu nesusijusiq motyvq;

4.1.7. pagalba kitam atliekant akademinius veiksmus, paieidliandius

akademinio

sqZiningumo princip4;

4.1.8. akademinis kySininkavimas (neteisCto atlygio uZ akademines paslaugas asmeninis ar
grupinis siiilymas arba davimas).

v. AKADEMIJOS KARTITNU IR STTTDENTU AKADEMINES VEIKLOS ETrKA
5.1. Kiekvienas kariiinas

ir

(ar) studentas, istojgs

I LKA, pasiraso studijq sutarti' kuri

qZiningumo princip4
lpareigoja student4 laikltis akademinio sqZiningumo principo. Akademinio
studijq proces€ paleidLia:
5.1 . I .

nusiralinejimas arba leidimas kitam nusira5)ti;

5.2.2. nepraneSimas apie pasteEtus akademin€s bendruomends nariq

akademinio

neqZiningumo atvejus;
5.1.3. pasakindjimas, ruo5inukq naudojimas, elektroniniq ar virtualiojo rySio priemoniq, kitq

technologijq naudojimas, siekiant nepelnyto vertinimo rezultato, egzaminatoriaus nurodymq d6l
vertinimo Warkos nepaisymas;
5.I .4. plagijavimas;
5.1.5. pasinaudojimas kito asmens darbu

arjo rezultatais atsiskaityno metu;

5.1.6. to paties raSto darbo pateikimas atsiskaitant uZ kelis studijq dalykus;
5.1.7. studento atsiskaitymas uZ save pasitelkiant

kig

5.2. Akademijos karitinai privalo laikytis ne

tik bendnjq Akademinis

asmeni ar asiskaitymas uZ kit4 asmeni.

etikos kodekso

reikalavimq, bet ir Lietuvos kariq garbes kodekso principq. Siuos principus paZeidZia:
5.2.1 . Lietuvos kario,

Akademijos ir kariiino vardo Zeminimas ZodZiais ar veiksmais;

5.2.2. netoleranti5kas ir nemandagus elgesys, iZeidZiantis kitq asnenq orumq;
5.2.3. nesqZiningas ir aplaidus savo pareigq atlikimas;

5.2.4. melavimas, apgaudinijimas ir paiado netesejimas;
5.2. 5. apkalbinej imas, SmeiZi mas ir nesantaikos kurstymas;

5.2.6. nedrausmingumas ir neveiklumas.

5.3. Visi kariiinai, pradedami studijas Akademijoje ir pasira5ydami studijq sutarti isipareigoja

besqlygiSkai laikytis Akademines etikos kodekso

ir

Lietuvos kariq etikos kodekso nuostaq.

Kariiinai, paieidg Siq kodeksq principq rcikalavimus, yra svarstomi Kariiinq garbds teisme.

5.4. Visi kariiinai

ir

studentai privalo naudoti Akademijos infrastruktiir4 (moksling ir

kompiutering irang6 bibliotek4 ir kitus isteklius) atsakingai, tausodami ir pagal paskirtj.

VI. AKADEMINES ETIKOS KODEKSO PRIEZIURA

6.1. Akademines etikos kodekso prieZi[r4 vykdo Akademijos etikos komitetas,
vadovaudamasis Sio kodekso, Akademijos statuto nuostatomis ir kitais jos veikl4
reglamentuojandiais teises aktais.
6.2. Akademijos etikos komiteto nariai turetq pasEymeti nepriekaiStinga reputacija.

6.3. Akademijos etikos komitetas turi biiti sudarytas i5 trijq suinteresuotq grupit{ lygiomis

dalimis. Vienq gnrpg sudaro Akademijos pedagogai, mokslo darbuotojai
darbuotojai, susijg su mokslo

ir studijq procesu. Kit4 grup€

studijq pakopq). Tredioji grupe

-

studijq procesu

ir

ir kiq

padaliniq

sudaro studentq atstovai (visq trijq

socialiniai partneriai. Kiekvienas Akademijos padalinys, susijgs su

mokslo tiriamuoju darbu pasi[lo

i

Akademijos etikos komitet4 po vien4

8

darbuotoj6 i5 kuriq Akademijos senatas patvirtina tris daugiausia balsq surinkusius narius. Studenq
atstovus renka kari0nq

ir

studentq susirinkimas

ir

deleguoja

i

Akademijos etikos komitet4.

Socialinius partnerius deleguoja Akademijos vir5ininkas.
6.4. Akademijos etikos komiteto narius wirtina Akademijos senatas trejq metq kadencijai.
6.5. Akademijos etikos komiteto nariai gali eiti pareigas ne ilgiau kaip dvi kadencijas i5 eil€s.

6.6. Akademijos etikos komitetas dirba vadovaudamasis Akademijos komiteto veiklos
nuostatais, kuriuos priima Akademijos senatas, rvirtina Akademijos virSininkas.
6.7. Akademijos etikos kom itetas j savo posedZius turi teisg kviesti ekspertus.

6.8. Akademines etikos komiteto posedZius Saukia ir jiems vadovauja komiteto pirmininkas

(ei informacija susijusi

su kolegijos pirmininku, posedi Saukia

irjame pirmininkauja kitas nustaq/ta

warka Akademijos virSininko paskirtas asmuo), posediiai Saukiami gavus praneSim4 apie galimus
akademines etikos

ir (ar) procedUrq paieidimus arba

siekiant inicijuoti kodekso papildymus ar

pataisas.

6.8. Akademijos kariiinai turi atskirQ galimq etikos paZeidimq nagrinejimo komisijq
Kariiinq garbes teism4, kuriame nustatyta tvarka nagrinejami etikos paZeidimai, susijg
nusiZengimais Akademines etikos kodekso
garbos teismas gali

ir Lietuvos kariq etikos

-

su

kodekso nuostatoms. Kariiinq

keiptis i Akademines etikos komiteq.

6.9. Akademijos etikos komitetas vykdo Sias akademinds etikos prieZiiiros procediiras:

6.9.1. Akademijos etikos komitetas inicijuoja kodekso papildymus ar pataisas ir teikia juos
svarstyti Akadem ijos senatu i.
6.9.2. Akademijos etikos komitetas priima ir svarsto prane5imus ar informacij4 apie galimus
akademines etikos paZeidimus.

6.10. Pagrindas pradeti nagrinijim4 del galimo akademines etikos paZeidimo yra (reikalingas
bent vienas i5 pagrindq):
6.10.1. akademinds bendruomenes nario ra5ytinis praneSimas su nurodltais akademines etikos

paZeidimo faktais irjuos pagrindZiandiais dokumentais;
6.10.2 kai Akademijos etikos komitetui yra Zinoma informacija apie galimai padaryt4 etikos
paZeidim4.
6.1

L

Akademijos etikos komitetas nenagrineja prane5imq ar informacijos apie galimus

administravimo

ir

veiklos proced0q paZeidimus Akademijoje. Jeigu yra gautas prane5imas ar

informacija apie tokius paZeidimus" komitetas apie

tai raltu privalo informuoti

Akademijos

virSininkq.
6.12. Akademijos erikos komitetas gali priimti sprendim4 d€l pranesimo ar informacijos apie
etikos paZeidimus perdavimo Lietuvos Respublikos akademines etikos ir proc.ediiq kontrolieriui.
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6.13. Akademinds etikos komitetas privalo i5nagriniti gauq praneSim4 ar informacijq priimti

sprendimq

ir

ra5tu atsaklti pareiSkejui

ir

suinteresuotiems asmenims

ne vdliau kaip per 60

kalendoriniq dienq nuo prane5imo ar informacijos gavimo dienos. 5! termin4 kolegija gali pra4sti
motyvuotu sprendimu.
6.14. Apie sprendimq nenagrindti praneSimo ar informacijos
perdavimq Lietuvos Respublikos akademines etikos

ir

ar informacijos

praneSimo

ir proc€diinl kontrolieriui Akademijos

etikos

komitetas rastu informuoja susijusi asmeni ir Akademijos vir5ininkq.

6.15. Akademines bendruomenes narys, del kurio gautas prane5imas ar informacija,
informuojamas apie

jo turini,

pra5ant per

l0

darbo dienq nuo 5io ra5to gavimo dienos patiekti

ra5ltinius paaiSkinimus del gauto prane5imo ar informacijos. Akademinds etikos komitetas
nustatynr terminu negavgs raSltiniq paai5kinimq gali priimti sprendimq.

6.16. Akademines bendruomenes narys, del kurio gautas praneSimas ar informacija turi teisf

dalyvauti Akadem'rjos etikos komiteto posedyje, kuriame svarstomas su juo susijgs prane5imas ar

informacija skqsti komiteto sprendimus Lietuvos Respublikos akademin€s etikos

ir

proced[ry

kontrolieriui.
6.

17. Akademijos etikos komiteto nariai privalo

laiklis

konfidencialumo

ir

neatskleisti

tiriamos medZiagos ar informacijos apie tiriamq medZiag4, kol atliekamas tyrimas, uztikrinti
praneSejo konfi dencialumq.
6.

18. Akademijos etikos komitetas, iSnagrinejgs prane5im4

ar

informacij4

ir

nustatgs

akademinds etikos paZeidimq atsiZvelgdamas i paZeidimo sunkumq priima sprendim4:

6.18.1. raStu ispeti akademines bendruomenes nari

ir

nuasmenint4 informacij4 apie

Akademijos etikos komiteto sprendimq paskelbti Akademijos internetinije svotainCje;
6.18.2. rekomenduoti Akademijos vir5ininkui paskirti sankcijq (as) prasDengusiam asmeniui
pagal Akademijos veikl4 reglamentuojandius teises akrus;
6.1

8.3. rekomenduoti Akademijos vir5ininkui

ir

Senatui etikos uZikinimo priemones

Akademijoje.

6.19. Akademijos etikos komitetas turCtq vertinti savo meting veikl4

ir

vie5ai paskelbti

metinCs veiklos at skaitq.

6.20. Akademin€s etikos kodeksas negali numatyi visq akademines etikos principq ir normq
paZeidimo atvejq, todel Akademijos etikos komitetas

turi teisf savarankiskai nuspr9sti, ar

informacija / praneSimas yra susijgs su akademines etikos paZeidimu.

gauta
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VII. BAIGIAMOIOS ]YUOSTATOS
7.1. Akademin6s etikos kodekso projektai pateikiami vie5ai akademines bendruomends
diskusijai prie5 teikiant Akademijos senatui.

7.2. Akademines etikos kodeksas skelbiamas vieSai Akademijos intemeto
www.lka.lt.

svetainCje

