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[NAUJIENŲ ARCHYVAS]
Šioje naujienų suvestinėje pateikiamos 2013 metų universiteto naujienos, susijusios su akademinės
etikos skatinimu, bei kitos tarptautinės iniciatyvos akademinės etikos srityje.

2013 │ VASARIS

Tarptautinė universitetų asociacija paskelbė politinės reikšmės dokumentą – Aukštojo mokslo
institucinio etikos kodekso gaires.

2013 │ RUGSĖJIS

Rugsėjo 18 d. Universitete lankėsi akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus
Sadauskas.

2013 │ SPALIS

Pokalbiuose su mokslininkais sulaukėme klausimų dėl AE, susijusios su mokslinėmis
publikacijomis. Klausiama: (1) Kur yra reglamentuota, kiek mokslinėje publikacijoje turi būti
naujos medžiagos, jei yra daromas vertimas į kitą kalbą? (2) Ką daryti, jei pastebima, kad
autoriui priklausantys teiginiai yra naudojami kito autoriaus be citavimo? (3) Ką daryti, jei
leidinyje yra sumaišyta autorystė? (4) Ar studentui atliekant empirinį tyrimą institucijoje ar
įstaigoje galima tai daryti nesuderinus su tos institucijos vadovais, o tik padedant eiliniam
darbuotojui, kuris yra „pažįstamas“?
Atsakymus į šiuos klausimus galite rasti AEC Konsultacijų skiltyje.

***
Klaipėdoje Spalio 11-13 d. Šiaurės ir Baltijos šalių nacionalinių studentų sąjunga paskelbė
rezoliuciją akademinio nesąžiningumo problemos klausimu.

2013 │ LAPKRITIS

Lapkričio 13 d. vykusios diskusijos metu aptartos ir identifikuotos akademinio nesąžiningumo
problemos, realūs jų sprendimo būdai ir prevencija. Universiteto Studentų mokslinė
draugija kalbėjo apie sąžiningumo pasižadėjimo poreikį. Studentų pasirašomas sąžiningumo
pasižadėjimas, kaip ir Vakarų šalių universitetų praktikoje, būdingas rengiant rašto darbus ar
laikant egzaminus. Dėstytojai pozityviai žvelgia į šią studentų iniciatyvą. Abi šalys – studentai ir
dėstytojai – sutarė kartu parengti pasižadėjimo tekstą, atlikti bandymus dėl jo
funkcionavimo. Diskusijoje kartu su studentais dalyvavo Transparency International atstovai
Karolis Granickas ir Gintė Šimkevičiūtė, universiteto dėstytojai prof. dr. Saulius Arlauskas ir doc.
dr. Alfredas Kiškis, Akademinės etikos centro vadovas doc. dr. Saulius Nefas, Akademinių
reikalų centro Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupės vadovė dr. Inga JuknytėPetreikienė.

***

Praktika rodo, kad universiteto padalinių darbuotojai, fakultetų etikos komisijų nariai sulaukia
dėstytojų klausimų apie tai, kaip derėtų tinkamai elgtis situacijose, aprašytose universiteto
studijų rezultatų vertinimo tvarkos 26 ("padėjimą išsklaidyti") ir 27 ("nutraukia egzaminą")
punktuose. Nežinojimas, kaip elgtis, kartais sutrukdo imtis tam tikrų veiksmų užkertant kelią
akademinės etikos pažeidimams. Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius ėmėsi
iniciatyvos paaiškinti minėtų punktų nuostatas. Kviečiame susipažinti su konsultacijos tekstu!

