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Vilnius

Mykolo Romerio universiteto senatas n u t a r i a:
1. Pakeistii Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos, patvirtintos
Senato 2012 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 1SN-30, 29, 37, 56 punktus ir juos išdėstyti taip:
„29. Už sąžiningos konkurencijos principo pažeidimą, nusirašinėjimą, plagijavimą ar bet
kurios kitos formos akademinį nesąžiningumą, susijusį su studijų rezultatų vertinimu, studentas arba
klausytojas gali būti šalinamas iš Universiteto kaip už akademinės etikos pažeidimą.
29.1. Studento rašto darbas yra laikomas plagiatu jeigu:
29.1.1. Rašto darbas ar jo dalys yra parašytos pažodžiui perrašant kito autoriaus tekstą
nenurodant šaltinio arba nurodant šaltinį, tačiau neišskiriant perrašyto teksto kabutėmis. Pažodinis
kito autoriaus teksto perrašymas nenurodant šaltinio arba nurodant šaltinį, tačiau neišskiriant
perrašyto teksto kabutėmis laikomas plagiatu, jei tokio teksto darbe yra daugiau nei pusė puslapio, t.
y. 900 spaudos ženklų, įskaitant tarpus;
29.1.2. Rašto darbas ar jo dalys yra parašytos perfrazuojant kito autoriaus tekstą
nenurodant šaltinio. Kito autoriaus teksto perfrazavimas nenurodant šaltinio laikomas plagiatu, jei
tokio teksto darbe yra daugiau nei vienas puslapis, t. y. 1800 spaudos ženklų, įskaitant tarpus;
29.1.3. Rašto darbo tekste, lentelėse ar paveiksluose yra pateikiami duomenys nenurodant
šaltinio (išskyrus tuos atvejus, kai duomenys yra surinkti paties autoriaus);
29.1.4. Rašto darbas buvo pristatytas ir gintas šioje ar kitoje mokslo įstaigoje Lietuvoje ar
užsienyje.
29.2. Tęstinių darbų atveju tekste turi būti nurodyta, kurios jo dalys yra paimtos iš
ankstesnių to paties darbo autoriaus rašto darbų. Nenurodžius tęstinio darbo autorystės šalinimas iš
Universiteto netaikomas.“
2. Patvirtinti „Patvirtinimo apie atlikto darbo savarankiškumą“ formą (pridedama).

Skelbiu šį Mykolo Romerio universiteto senato priimtą nutarimą.

UNIVERSITETO REKTORIUS

PROF. DR. ALVYDAS PUMPUTIS

Tvirtinu, kad šis Mykolo Romerio universiteto senato nutarimas yra autentiškas.

Senato pirmininkas

Paskirstymas
1 – Originalas
1 – Studijų prorektoriui
1 – Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektoriui
1 – Plėtros prorektoriui
1 – Infrastruktūros prorektoriui
1 – Kancleriui
1 – Kanceliarijos Juridiniam skyriui
1 – Mokslo centrui
1 – Akademinių reikalų centrui
1 – Komunikacijos ir rinkodaros centrui
1 – Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetui
1 – Socialinės informatikos fakultetui
1 – Socialinės politikos fakultetui
1 – Politikos ir vadybos fakultetui
1 – Teisės fakultetui
1 – Viešojo saugumo fakultetui
1 – Humanitarinių mokslų institutui

Rengė doc. dr. Diana Janušauskienė, prof. dr. Nijolė Burkšaitienė
6074, 6075

prof. dr. Vytautas Pakalniškis
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Forma patvirtinta Mykolo Romerio universiteto
Senato 2012 m. lapkričio d. nutarimu Nr.1SN-

PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ
20

Vilnius

Aš, Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas),
________________________________________________________________________________
(fakulteto / instituto, programos pavadinimas)
Studentas (-ė)____________________________________________________________________,
(vardas, pavardė)
patvirtinu, kad šis rašto darbas / bakalauro / magistro baigiamasis darbas
„_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________“:
1. Yra atliktas savarankiškai ir sąžiningai;
2. Nebuvo pristatytas ir gintas kitoje mokslo įstaigoje Lietuvoje ar užsienyje;
3. Yra parašytas remiantis akademinio rašymo principais ir susipažinus su rašto darbų
metodiniais nurodymais.
Man žinoma, kad už sąžiningos konkurencijos principo pažeidimą – plagijavimą studentas gali
būti šalinamas iš Universiteto kaip už akademinės etikos pažeidimą.

_____________________
(parašas)

_____________________________
(vardas, pavardė)

