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[NAUJIENŲ ARCHYVAS]
Šioje naujienų suvestinėje pateikiamos 2016 metų universiteto naujienos, susijusios su akademinės
etikos skatinimu, šalies ir užsienio renginiai bei kitos iniciatyvos akademinės etikos srityje.

2016 │ SAUSIS

Sausio 26 d. inicijuotas MRU akademinės etikos tyrimas „AE MRU 2015–2016“. Šio tyrimo
vadove paskirta lekt. Inga Gaižauskaitė; tyrėjų grupės narės – lekt. dr. Jolanta Bieliauskaitė, afil.
doc. dr. Loreta Tauginienė, lekt. dr. Natalija Valavičienė. Tyrėjų grupei pavesta atlikti tyrimą ir
rezultatus pateikti rektorato posėdyje iki 2016 m. lapkričio 1 dienos.
2016 │ VASARIS

Vasario 24 d. vyko seminaras „Tyrimų etika“ MRU dėstytojams ir studentams. Seminarą vedė
lekt. Inga Gaižauskaitė, Sociologinių tyrimų laboratorijos narė.
2016 │ KOVAS

Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos narė afil. doc. dr. Loreta Tauginienė pateikė Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (angl. OECD) siūlymus per visuomenės konsultacijas
dėl viešojo sektoriaus sąžiningumo rekomendacijų projekto.

***
Inicijuotos derybos su Springer leidykla dėl Handbook of Academic Integrity vertimo,
perspausdinimo ir platinimo teisių įgijimo.
2016 │ GEGUŽĖ

Gegužės 13 d. Lietuvos edukologijos universiteto organizuotoje konferencijoje „Etika ir
(de)personalizuota socialinių tinklų visuomenė“ Akademinės etikos centro tyrėja, Mokymosi visą
gyvenimą laboratorijos narė afil. doc. dr. Loreta Tauginienė skaitė pranešimą „Akademinės
laisvės etika moksle ir visuomenėje“. Taip pat buvo paminėta ir tarptautinė etikos diena.
2016 │ BIRŽELIS

Birželio 22 d. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos organizuotoje
konferencijoje-diskusijoje „Akademinės etikos samprata teisiniu aspektu“ Akademinės etikos
centro tyrėja lekt. dr. Jolanta Bieliauskaitė skaitė kviestinį pranešimą „Akademinės etikos ir
teisės sankirta: teoriniai ir praktiniai aspektai“.
2016 │ LIEPA

MRU pakviestas būti vienu iš European Network for Academic Integrity (ENAI) steigėjų.

2016 │ RUGSĖJIS

Nuo rugsėjo 1 d. startavo tarptautinis plėtros projektas „European Network for Academic
Integrity“, finansuojamas pagal Erasmus+ programos Strateginių partnerysčių paprogramę. Šis
projektas bus įgyvendinamas trejus metus, jam skirtas 280 tūkst. Eur.
MRU patikėta vadovauti projekto daliai, kurioje bus rengiamos akademinio sąžiningumo gairės,
savęs vertinimo instrumentai studentams, dėstytojams ir tyrėjams, padaliniams ir
organizacijoms, akademinio sąžiningumo terminų žodynas. Minėtiems darbams vadovaus
Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos narė afil. doc. dr. Loreta Tauginienė, lekt. Inga
Gaižauskaitė, Sociologinių tyrimų laboratorijos narė, ir doc. dr. Jolanta Urbanovič, Mokymosi
visą gyvenimą laboratorijos vadovė.
Šiuo projektu siekiama parengti vertingą metodologinę medžiagą dėstytojams, savęs vertinimo
instrumentus individualiu ir instituciniu lygmenimis, interaktyvius didaktinius kursus (įskaitant ir
nuotoliniu būdu), kurie padėtų akademinei bendruomenei atpažinti nesąžiningo elgesio formas
(pavyzdžiui, sukčiavimą, plagijavimą, mobingą, mokslinį nesąžiningumą) ir jas atitinkamai
koreguoti. ENAI suteiks informaciją ne tik apie nesąžiningo elgesio formas, bet ir organizuos
metines tarptautines konferencijas.
2019 m. gegužės mėn. MRU bus organizuojama tarptautinė konferencija, skirta akademinio
sąžiningumo temos aptarimui.
2016 │ SPALIS

Spalio 14 dieną pasaulinę etikos dieną paminėjo apie 60 Lietuvos akademinės bendruomenės
narių ir atstovų iš Lietuvos etikos mokytojų asociacijos, Lietuvos mokslo tarybos, Nacionalinės
antikorupcinės asociacijos, Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos, Akademinės etikos ir
procedūrų kontrolieriaus tarnybos ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus mokslinėjepraktinėje konferencijoje „Akademinė etika kintančioje visuomenėje“.
Pasaulinės etikos diena tapo gera proga prisiminti ir padiskutuoti akademinės ir mokslinių tyrimų
etikos bei atsakingo (etiško) valdymo klausimais. Pranešėjai pabrėžė konsumeristinės
visuomenės sąlytį su akademine etika, kultūros ir etikos dermę, dalinosi akademinio
nesąžiningumo ir korupcijos prevencijos praktika aukštosiose mokyklose, atkreipė dėmesį į
dovanų politikos nuostatų nustatymo būtinumą aukštojo mokslo sektoriuje bei pristatė
doktorantų
dalyvavimo
internetiniuose
socialiniuose
tinkluose
etinius
aspektus.
Taip pat buvo pasidalinta mintimis, kaip socialinės technologijos gali prisidėti prie akademinės
etikos užtikrinimo. Konferencijos pabaigoje afil. doc. dr. Loreta Tauginienė apibendrino
konferencijos dalyvių apklausos „Kas Jums yra akademinė etika?“ rezultatus. Ji akcentavo
nūdienos akademinei bendruomenei aktualius vertybinius pagrindus – sąžiningumas ir pagarba,
kurie yra akivaizdus atsakingo (etiško) elgesio įrodymas nuolat kintančioje visuomenėje ir
pagrindas siekti studijų procesų ir mokslinės veiklos kokybės bei formuoti ir palaikyti
atstovaujamos institucijos reputaciją.
Šios konferencijos pagrindiniai rėmėjai – mokslo žurnalas „Socialinių mokslų studijos“ ir AB
„Vilniaus pergalė“.

2016 │ LAPKRITIS

Paskelbtas ENAI kvietimas teikti pranešimus 2017 m. gegužės 24-26 d. Brno (Čekija)
vyksiančiai konferencijai „Plagiarism across Europe and Beyond“.

***
Atrinktas stažuotojas pagal Erasmus mainų programą – Gianluca Pompei iš Pavia universiteto
(Italija). Jis pradės trijų mėnesių stažuotę 2017 m. vasario mėnesį.
2016 │ GRUODIS

MRU akademinės etikos tyrimo „AE MRU 2015–2016“ ataskaita įteikta rektoratui susipažinti.

