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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS 
AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Akademinės etikos kodekse (toliau –
Kodeksas) skelbiamos bendražmogiškosios bei profesinės etikos vertybinės nuostatos ir moralaus 
elgesio principai, kuriuos įsipareigoja taikyti kolegijos akademinė bendruomenė. 

2. Akademinės etikos kodeksas remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Kolegijos statutu, 
Akademinės etikos procedūrų kontrolieriaus rekomendacijomis.

3. Šis kodeksas papildo akademinės bendruomenės teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, 
kurios yra reglamentuotos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Kolegijos statute, 
Darbo tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose.

4. Kodekse vartojamos sąvokos: 
Akademinė bendruomenė – kolegijos studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti Akademinė bendruomenė – kolegijos studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti 

tyrėjai ir profesoriai emeritai.
Akademinė etika – visuotinai kolegijos akademinės bendruomenės  pripažintos ir 

įtvirtintos kolegijos akademiniame etikos kodekse akademinės vertybės, užtikrinančios kolegijos 
proceso skaidrumą, dėstytojų ir kito pedagoginio personalo akademinį sąžiningumą, tarpusavio 
pasitikėjimą, pagarbą, lygybę, teisingumą, nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių vartojimą, 
akademinę laisvę, studentų studijų darbų vertinimo nešališkumą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.

Etikos normų pažeidimas – elgesys darbe, visuomenėje, tarpusavio bendravime, 
pasireiškiantis Kodekse priimtų dorovinės elgsenos normų nepaisymu, ignoravimu ar pažeidimu, 
bloginantis bendruomenės mikroklimatą, trikdantis darbinę nuotaiką bei darbo ritmą ir sukeliantis 
prieštaringus bendradarbių vertinimus.

Etikos problema – priimtas netinkamas sprendimas ar pažeidžiant etikos normas atliktas 
veiksmas.

Profesinės etikos komitetas – direktoriaus įsakymu sudarytas komitetas, nagrinėjantis 
akademinės etikos klausimus, vykdantis akademinės etikos kodekso priežiūrą.

Pamatinės akademinės etikos vertybės – akademinis sąžiningumas, atsakingumas, 
lygybė, teisingumas, nediskriminavimas, atskaitingumas, skaidrumas, tausus išteklių vartojimas, 
akademinė laisvė, studentų studijų darbų vertinimo nešališkumas, pasitikėjimas, pagarba. 

Socialiai atsakingas elgesys – kolegijos akademinės bendruomenės sąmoningas, etikos 
principais grįstas brandus elgesys ją supančioje – išorinėje ir vidinėje – aplinkoje. 

Suinteresuotosios šalys – asmenys, savo veikla ar veiksmais darantys ar galintys daryti 
tiesioginį ir / ar netiesioginį poveikį kolegijai.

Tolerancija – kitos nuomonės, požiūrių, įsitikinimų gerbimas.
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II. AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSO PASKIRTIS

5. Kodekso paskirtis – nubrėžti kolegijos akademinės bendruomenės tarpusavio santykių 
tolerancijos ribas, apibrėžti akademinės etikos požiūriu vengtiną elgesį.

6. Padėti geriau suprasti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias akademinės srities vertybes: 
studijų kokybės kultūrą, teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, tarpusavio pasitikėjimą, 
toleranciją, profesinę, mokslinę bei pilietinę atsakomybę.

7. Skatinti akademinės bendruomenės suvokimą, jog etiškas elgesys yra neatsiejama bet 
kurios veiklos dalis ir svarbi prielaida didinti visuomenės pasitikėjimą kolegijos veikla.

8. Padėti akademinei bendruomenei vertinti ir spręsti konkrečias akademinio gyvenimo 
situacijas, kuriose iškyla etinio pobūdžio klausimai.

9. Atlikti prevencinį vaidmenį, užkertantį kelią neetiško elgesio pasireiškimams.

III. PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI

10. Akademinė bendruomenė įsipareigoja aktyviai palaikyti kolegijos siekius, garbingai 
atstovauti kolegijai vidaus ir išorės gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos vardą Lietuvoje ir užsienyje.

11. Inicijuojant ir / ar vykdant projektus, siejamus su kolegijos vardu, siekti, kad jų 
rezultatai tarnautų bendriems kolegijos interesams ir būtų viešai prieinami. 

12. Akademinės bendruomenės narių santykiai grindžiami pagarbos, geranoriškumo, 
nešališkumo ir nediskriminavimo principais. Šiuos principus pažeidžia: 

12.1. akademinės bendruomenės narių diskriminavimas kalba, veiksmais ar akademiniu 
vertinimu, taip pat tokio diskriminavimo toleravimas; 

12.2. akademinės bendruomenės nario žeminimas naudojantis savo viršenybe.
13. Akademinės bendruomenės narių tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo bei 

akademinio solidarumo principais, nukreipti į studijų bei taikomųjų mokslinių tyrimų, meninės akademinio solidarumo principais, nukreipti į studijų bei taikomųjų mokslinių tyrimų, meninės 
veiklos kokybės ir kūrybinės atmosferos užtikrinimą. Šie principai pažeidžiami, kai: 

13.1. profesinė konkurencija tarp kolegų įgyja nesąžiningas formas, dalyvaujama 
neteisėtuose, negarbinguose (gėdinguose ir kitu būdu nedoruose) sandoriuose, nuslepiama 
akademinės bendruomenės nariams skirta informacija, skatinami ir / ar keliami konfliktai, intrigos; 

13.2. akademinės bendruomenės narys kitų narių akivaizdoje menkina nedalyvaujančio 
kolegos pedagoginės ir / ar taikomosios mokslinės, meninės veiklos gebėjimus, teorines pažiūras ir 
asmenines savybes; 

13.3. rekomenduojant suteikti pedagoginį vardą, apdovanojimą ar kolegos veiklos
pripažinimą kitomis formomis remiamasi asmeniniu, verslo ar politiniu santykiu, o ne dalykišku 
pateikto darbo vertinimu bei profesinėmis pretendento savybėmis; 

13.4. daromas psichologinis spaudimas akademinės bendruomenės nariui siekiant 
asmeninio įvertinimo arba norint nuslėpti nesąžiningus akademinius veiksmus; 

13.5. paviešinama ar viešai aptarinėjama konfidenciali informacija apie akademinės 
bendruomenės narius (pavyzdžiui, akademiniai pasiekimai, darbo užmokestis, karjeros ketinimai, 
sveikatos būklė, asmeniniai reikalai ir pan., išskyrus atvejus, kai asmuo pretenduoja eiti pareigas ir 
jo akademinių, karjeros pasiekimų, patirties, profesinių ir asmens savybių aptarimas yra būtinas dėl 
tinkamumo pareigoms eiti vertinimo); 

13.6. akademinės bendruomenės nario vardas žeminamas sistemingai (nuosekliai, 
planingai).

14. Kolegijos materialinės bazės, kitų išteklių naudojimas turi būti tausus, atsakingas ir 
skirtas kolegijos prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Šią nuostatą pažeidžia: 

14.1. materialinių, žmogiškųjų bei finansinių kolegijos išteklių naudojimas politinei 
veiklai, privačiam verslui ar asmeninių poreikių tenkinimui; 

14.2. piktnaudžiavimas kolegijos ištekliais vykdant projektus; 
14.3. kolegijos nuosavybės niokojimas.
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IV. PEDAGOGINĖS VEIKLOS ETIKA

15. Dėstytojo santykis su studentais grindžiamas akademinio bendradarbiavimo ir 
skaidrumo principais. Susisaistymas neakademinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų 
konfliktą, todėl dviprasmiški santykiai su studentais vengtini. Šiuos principus pažeidžia: 

15.1. studento ar dėstytojo siekimas užmegzti neakademinius santykius atitinkamai su 
dėstytoju ar studentu, kai sieja dėstomas kursas, vadovavimas tiriamajam darbui, meniniam 
projektui ar kitoks tiesioginis akademinis santykis, siekiant gauti naudos akademiniuose 
santykiuose; 

15.2. tiesiogiai ir netiesiogiai (per kitus asmenis) įteiktų dovanų, neakademinio arba 
akademinio pobūdžio paslaugų, tiesiogiai nesusijusių su studijuojamais kursais, reikalavimas ir / ar 
priėmimas iš akademinės bendruomenės narių. 

16. Studento žinių, gebėjimų bei įgūdžių vertinimas turi būti teisingas, sąžiningas, 
suderintas su dėstomo kurso tikslais: 

16.1. dėstytojas privalo principingai reaguoti ir pranešti profesinės etikos komitetui apie 
studentų nesąžiningumo atvejus, tokius kaip plagijavimas, nusirašinėjimas, duomenų 
falsifikavimas, fabrikavimas, egzaminų ar įskaitų rezultatų klastojimas, naudojimasis pašaline 
pagalba egzamino ar vertinimo metu, svetimo rašto darbo pateikimas kaip savo, uždarbiavimas 
rengiant rašto darbus kitiems studentams, rašto darbo pirkimas ir jo pateikimas akademinės 
bendruomenės nario vertinimui, to paties įvertinto rašto darbo pateikimas atsiskaitant už kitą kursą 
ir pan.; 

16.2. dėstytojas privalo mažinti galimybes pasireikšti studentų akademiniam 
nesąžiningumui atsiskaitymų metu; 

16.3. dėstytojas privalo vengti studento žinių įvertinimus sieti su studento dalyvavimu 
(nedalyvavimu) dėstytojui priimtinoje (nepriimtinoje) politinėje ar visuomeninėje veikloje; 

16.4. dėstytojas privalo vertinimo metu sudaryti tinkamas sąlygas studentams, turintiems 
specialiųjų poreikių (pavyzdžiui, regėjimo, klausos, judėjimo ir kitą negalią), kad jie galėtų atlikti specialiųjų poreikių (pavyzdžiui, regėjimo, klausos, judėjimo ir kitą negalią), kad jie galėtų atlikti 
užduotis. 

17. Pasitikėjimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos apie studentą 
paviešinimas. Informacijos konfidencialumo principas reikalauja: 

17.1. atskleisti informaciją tretiesiems asmenims apie studento akademinius įvertinimus ar 
nuobaudas, tik esant studento rašytiniam sutikimui ar teisiniam pagrindui dėl numatomos žalos 
kitiems asmenims; 

17.2. vengti aptarinėti įvairius studento pasiekimus, išskyrus tais atvejais, kai vertinamos 
studentų apeliacijos, aptariami egzaminų ar įskaitų rezultatai ir kiti akademiniai klausimai, kurių 
objektyvus sprendimas akivaizdžiai pateisina jų aptarimą; 

17.3. naudoti privataus pobūdžio informaciją mokymo ar taikomojo mokslinio tyrimo, 
meninės veiklos tikslais, tik gavus studento rašytinį sutikimą; 

17.4. užtikrinti, kad pastabos apie studento rašto darbą, nepateiktą viešam gynimui, nebūtų 
prieinamos tretiesiems asmenims.

18. Dėstytojas neturi reikalauti asmens duomenų iš studento ar dėstytojo grupinėse 
diskusijose, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytais 
atvejais.

19. Dėstytojas privalo saugoti studento asmens duomenis Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

V. TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS, MENINĖS VEIKLOS ETIKA

20. Taikomoji mokslinė veikla turi būti grindžiama sąžiningu tyrimu ir tiesos siekimu, o 
tyrėjo elgesys – moralumu ir socialiai atsakingu elgesiu. Mokslinis tyrimas neturi daryti žalos 
visuomenei ir aplinkai. Pripažindami tiesą ir pažinimą aukščiausiu mokslinės veiklos siekiu, 
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tikėdamiesi pasitikėjimo ir teisingo savo pasiekimų įvertinimo, akademinės bendruomenės nariai, 
vykdantys taikomąją mokslinę veiklą, įsipareigoja vadovautis akademinio sąžiningumo principu. 
Akademinio sąžiningumo principą taikomojoje mokslinėje veikloje pažeidžia: 

20.1. Padirbinėjimas, klastojimas arba manipuliavimas (pavyzdžiui, nesamų duomenų 
sukūrimas, esamų duomenų koregavimas siekiant pagerinti ar pabloginti rezultatus). Būdingi 
padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo atvejai: 

20.1.1. padirbti parašai, pažymos, ataskaitų duomenys ar rezultatai ir kiti dokumentai 
(pavyzdžiui, akademinių užduočių (laboratorinių, kursinių ir kitų darbų) duomenys ar rezultatai); 

20.1.2. nurodytas nesamas šaltinis, klaidingas šaltinio puslapis, tinklalapio lankymo data 
arba kitas šaltinio aprašo duomuo; 

20.1.3. nepagrįstas (nepelnytas) bendraautorystės primetimas studentams, kolegoms, 
pavaldiniams ar vadovams; 

20.1.4. mokslinėje veikloje talkinusių asmenų intelektinio ir / ar finansinio įnašo 
nepagrįstas neigimas arba nutylėjimas. 

20.2. Plagijavimas, t. y. idėjų, duomenų ar tekstų nusavinimas nenurodant jų autoriaus, t. 
y. svetimų idėjų pateikimas kaip savų. Būdingi plagijavimo atvejai: 

20.2.1. pateiktas svetimas tekstas be citavimo ženklų – kabučių arba kito pobūdžio 
išskyrimo iš viso teksto (pavyzdžiui, atskira pastraipa, kursyvu); 

20.2.2. perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar duomenis 
nenurodytas tikslus šaltinis. 

20.3. Nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas 
dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitų su vertinamo taikomojo mokslinio ir / ar 
meninio darbo profesionalumu nesusijusių motyvų. 

20.4. Pagalba kitam atliekant akademinius veiksmus, pažeidžiančius akademinio 
sąžiningumo principą. 

20.5. Akademinis kyšininkavimas, t. y. atlygio už akademines paslaugas siūlymas arba 
davimas (asmeninis arba grupinis).davimas (asmeninis arba grupinis).

VI. KODEKSO ĮGYVENDINIMAS

21. Kodekso vykdymo priežiūrą atlieka Profesinės etikos komitetas.
22. Profesinės etikos komitetas dirba vadovaudamasis patvirtintais profesinės etikos 

komiteto nuostatais.
23. Sankcijos už akademinės etikos pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą –

moralinio poveikio priemonės: pvz., pastaba, įspėjimas, informacijos apie akademinės 
bendruomenės nario neatestavimą paviešinimas, viešo atsiprašymo siūlymas.

24. Kodekso priežiūrą vykdančio Profesinės etikos komiteto sprendimai yra 
rekomendacinio pobūdžio: priimant sprendimą dėl darbo sutarties pratęsimo, dėl darbuotojo 
skyrimo į aukštesnes pareigas, atestuojant aukštesnei kvalifikacinei kategorijai gauti ir atestacijos 
metu bei kitais atvejais.

25. Kodeksas negali numatyti visų nepagarbos pripažintoms akademinėms vertybėms 
atvejų, todėl Profesinės etikos komitetas, spręsdamas konkrečius pareiškimus dėl etiškai nederamo 
elgesio, Kodekso nenumatytais atvejais turi spręsti ar konkretus poelgis suderinamas su Kodekso 
pripažintomis pamatinėmis akademinės etikos vertybėmis, ar gali būti toleruojamas.

26. Kodeksas priimtas kaip kolegijos bendruomenės sutarimas dėl tam tikrų vertybinių 
elgesio nuostatų, turi palaikyti etinį susirūpinimą, skatinti svarstyti, diskutuoti etinius klausimus ir 
jų sprendimo būdus.
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VII. KODEKSO PRIĖMIMAS

27. Kodeksas priimamas viešai svarstant jo projektą, kad jis būtų priimtas kaip 
įsipareigojimas, o ne įpareigojimas.

28. Kodeksą tvirtina kolegijos Akademinė taryba. Kodeksas įsigalioja nuo jo paskelbimo 
viešai dienos.

29. Profesinės Etikos komitetas inicijuoja kodekso papildymus ar pataisas ir teikia juos 
svarstyti ir tvirtinti kolegijos akademinei tarybai.

30. Šis Kodeksas skelbiamas viešai kolegijos interneto tinklapyje ir dokumentų valdymo 
sistemoje „B-net“.


