ETIKOS INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ:
IŠŠŪKIAI IR SPRENDIMAI
Apskritojo stalo diskusija

2018 m. kovo 20 d.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
305 aud.
Moderatorė: Sonata Juciutė, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
15:00 – 15:05

ĮŽANGINĖ KALBA
Dr. Giedrius Viliūnas, švietimo ir mokslo viceministras

15:05 – 15:20

ETIKOS INFRASTRUKTŪRA VILNIAUS MIESTO
GIMNAZIJOSE
Dr. Loreta Tauginienė, Mykolo Romerio universitetas
Jaun. m. d., dokt. Inga Gaižauskaitė, Lietuvos socialinių tyrimų centras

15:20 – 15:35

MOKSLINĖS ETIKOS (NE)SUVOKIMO TRADICIJOS:
TECHNOLOGIJŲ MOKSLŲ KRYPTIES DOKTORANTŲ
ATVEJIS
Dokt. Reda Adomaitienė, Vytauto Didžiojo universitetas

15:35 – 15:50

VEIKSMINGŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ NEETIŠKOMS
AUTORYSTĖS PRAKTIKOMS PAIEŠKOS REZULTATAI
Vyriaus. m. d. Aurelija Novelskaitė, Lietuvos socialinių tyrimų centras
Doc. dr. Raminta Pučėtaitė, Kauno technologijos universitetas

15:50 – 16:05

ETIKOS STANDARTŲ KŪRIMO IŠŠŪKIAI
SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

16:05 – 16:20

UNIVERSITETŲ ETIKOS KOMITETŲ (NE)GALIA
Dr. Loreta Tauginienė, Mykolo Romerio universitetas

16:20 – 17:00

DISKUSIJA

APIE PRANEŠĖJAS
Reda ADOMAITIENĖ yra Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė. Šiuo
metu rengia sociologijos krypties disertaciją „Vyrų ir moterų profesinė
socializacija technologijos moksluose“. Reda įgyvendino vieną nacionalinį
mokslo projektą, paskelbė su bendraautoriais monografiją ir kitų mokslo
darbų, skaitė pranešimus nacionalinėse konferencijose akademinės autorystės
tema.

Inga GAIŽAUSKAITĖ yra sociologė. 2015–2016 m. vadovavo tyrimo
„Akademinė etika Mykolo Romerio universitete 2016: patirtys ir
perspektyvos“ darbo grupei. Pastaruoju metu vedė dėstytojams ir studentams
seminarus apie mokslinių tyrimų etiką, atsakingus mokslinius tyrimus ir
inovacijas. Su bendraautorėmis parengė du socialinių tyrimų metodologijai
skirtus vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams, kuriuose yra skyriai tyrimų
etikos klausimais, publikavo du straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose
ir skaitė du pranešimus tarptautinėse mokslo konferencijose (Čekijoje ir
Ispanijoje) akademinės etikos tema. Taip pat Inga dalyvauja akademinės
etikos projektuose ir organizuoja tarptautines konferencijas (pvz., „Shaping Ethics in Academia and
Society“, „Plagiarism across Europe and Beyond 2019“) akademinės etikos srityje.

Aurelija NOVELSKAITĖ yra sociologė, vykdanti mokslinius tyrimus
mokslinių tyrimų etikos, akademinės autorystės ir kitose srityse. 2013 m. ji
įgijo Mount Sinai medicinos mokyklos (JAV) ir Vilniaus universiteto
pažengusiojo lygio sertifikatą apie mokslinių tyrimų etiką Vidurio ir Rytų
Europai. Nuo 2010 m. Aurelija įgyvendino du nacionalinius mokslo
projektus, paskelbė vieną monografiją ir apie dešimt mokslo darbų mokslinių
tyrimų etikos ir akademinės autorystės temomis. Šiuo metu ji atstovauja
Lietuvą Horizon 2020 programos projekte „Responsible Research and Innovation Networked
Globally (RRING)“. 2014–2015 m. Aurelija buvo Lietuvos socialinių tyrimų centro Etikos
komisijos pirmininkė, dabar – VU Kauno fakulteto Akademinės etikos komisijos narė.

APIE PRANEŠĖJAS
Raminta PUČĖTAITĖ yra Kauno technologijos universiteto Viešojo
valdymo mokslo grupės pagrindinė tyrėja (nuo 2018 m.), Vilniaus universiteto
(nuo 2005 m.) ir Jyvaskylos universiteto (Suomija, nuo 2012 m.) docentė. Ji
tyrinėja organizacijų etiką, organizacines neetiško elgesio prielaidas ir
institucines jo prevencijos galimybes. Raminta publikavo dvi monografijas ir
virš 30 straipsnių organizacijų etikos ir organizacinio novatoriškumo sąsajų ir
akademinės autorystės, mokslinių tyrimų etikos temomis. Daugelį savo
svarbiausių tyrimų ji vykdė VU, kur nuo 2015 m. yra Kauno fakulteto
Akademinės etikos komisijos pirmininkė.

Loreta TAUGINIENĖ yra Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos
centro vadovė ir tyrėja, Vilniaus universiteto mokslo darbuotoja. Jos
mokslinės sritys orientuotos į etikos vadybą, universiteto socialinę
atsakomybę, akademinę etiką, visuomenės įtrauktį. Loreta publikavo vieną
monografiją Routledge leidykloje ir virš dešimt mokslo darbų (pvz., Journal
of Academic Ethics, International Journal for Educational Integrity),
bendradarbiaujant su Edward Elgar Publishing ir Emerald Group Publishing
leidyklomis. Mokslo žurnalų „Journal of Academic Ethics“ ir „Journal of Management and
Change“ redaktorių kolegijos narė. Europos akademinio sąžiningumo tinklo (angl. European
Network for Academic Integrity) tarybos narė. Taip pat Loreta dalyvauja akademinės etikos
projektuose ir organizuoja tarptautines konferencijas (pvz., „Shaping Ethics in Academia and
Society“, „Plagiarism across Europe and Beyond 2019“) akademinės etikos srityje.

Vilma ŽYDŽIŪNAITĖ yra Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos
instituto profesorė ir vyriausioji mokslo darbuotoja. Apgynė dvi disertacijas:
socialinių mokslų (edukologijos) ir perėjo habilitacijos procedūrą (Kauno
technologijos universitete) ir sveikatos mokslų (slaugos) (Tampere
universitete, Suomijoje). Etikos klausimais paskelbė šešias tarptautines
publikacijas, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, yra Vytauto Didžiojo universiteto
Taikomosios etikos tyrimų klasterio narė. Mokslinio domėjimosi laukas apima etines dilemas
aukštajame moksle ir etikos principų įgyvendinimą socialiniuose tyrimuose.

