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BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis reglamentas nustato Marijampolės kolegijos (toliau – Kolegijos) Akademinės etikos 

komiteto darbo tvarką.  

2. Komiteto tikslas – vykdyti Kolegijos Etikos kodekso priežiūrą.  

3. Kolegijos Akademinės etikos komitetas (toliau – Komitetas) savo veikloje vadovaujasi LR 

konstitucija, Mokslo ir studijų įstatymu, Kolegijos statutu, Kolegijos Akademinės etikos kodeksu, 

šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.  

4. Komiteto sprendimai dėl akademinės etikos pažeidimų priimami kolegialiai. 

 

 

KOMITETO SUDĖTIS 

5. Komitetas sudaromas iš trijų suinteresuotųjų šalių grupių lygiomis dalimis: darbuotojų, 

studentų ir socialinių partnerių: 3dėstytojų, 3 studentų, 2 socialinių partnerių, 1 Kolegijos 

profsąjungos deleguoto nario. 

6. Komiteto narius trejiems metams tvirtina Kolegijos akademinė taryba. 

7. Komiteto pirmininkas ir sekretorius paprasta balsų dauguma renkami pirmajame Komiteto 

posėdyje.  

8. Etikos komiteto darbo reglamentą tvirtina Kolegijos direktorius. 

9. Etikos komitetas į posėdžius turi teisę kviesti ekspertus. 

10.Jeigu Komiteto nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, į Komitetą 

deleguojamas naujas narys, atitinkamai iš tos pačios suinteresuotųjų šalių grupės MK Akademinės 

etikos kodekso 33.1. 33.2 ir 33.3 punktuose numatyta tvarka.   

11. Komiteto sudėtį ir jo pakeitimus tvirtina Akademinė taryba.  

 

 

KOMITETO FUNKCIJOS 

 

12. Komitetas, vykdydamas Akademinės etikos kodekso priežiūrą, atlieka šias funkcijas:  

12.1. priima ir svarsto pasiūlymus tobulinti Akademinės etikos kodeksą, inicijuoja jo 

papildymus ar pataisas ir teikia juos tvirtinti kolegijos Akademinei tarybai; 

12.2. nagrinėja atvejus dėl galimai pažeistos akademinės etikos, kai Kolegijos akademinės 

bendruomenės narys pateikia rašytinį pranešimą, taip pat kai Etikos komitetui tampa žinoma 

informacija iš žiniasklaidos priemonių bei kitų dokumentais patvirtintų šaltinių. 

12.3. priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus ir, esant reikalui, teikia pasiūlymus 

Kolegijos direktoriui dėl nuobaudų už akademinės etikos pažeidimus skyrimo; 

12.4. organizuoja prevencinę veiklą, skatinančią akademinės bendruomenės narius 

vadovautis akademinės etikos principais. 

 

 



KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS 

13. Komiteto darbui vadovauja Komiteto narių išrinktas pirmininkas.   

14. Komiteto posėdžiai šaukiami pagal poreikį, gavus pranešimą ar informaciją apie galimus 

dėl Akademinės etikos normų ir nuostatų pažeidimų, arba siekiant inicijuoti Kolegijos Akademinės 

etikos kodekso pakeitimus.  

15. Etikos komiteto posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Etikos komiteto pirmininkas.  

16. Jeigu gautas pranešimas ar informacija susijusi su Etikos komiteto pirmininku, posėdį 

šaukia ir jam vadovauja vyriausio amžiaus Etikos komiteto narys.      

17. Jeigu gautas prašymas dėl galimai padaryto Etikos kodekso pažeidimo susijęs su 

Komiteto nariu, šis Komiteto narys privalo nusišalinti arba gali būti nušalintas nuo prašymo 

svarstymo Komiteto posėdyje šiais atvejais: 

17.1. Komiteto narys kreipėsi į Komitetą pats arba kreiptasi dėl jo;  

17.2. Komiteto narys susijęs su prašymo autoriumi arba prašyme minimais asmenimis 

tiesioginio pavaldumo darbo santykiais;  

17.3. Komiteto narys susijęs su prašymo autoriumi arba prašyme minimais asmenimis 

artimais giminystės ryšiais;  

17.4. kitais čia nenurodytais atvejais, jei Komiteto narių sprendimu yra pagrindas galimam 

Komiteto nario ir prašymo autoriaus, kitų prašyme minimų asmenų interesų konfliktui arba 

sprendimo priėmimo neobjektyvumui.  

 18. Pranešimai dėl galimų etikos pažeidimų pateikiami raštu Etikos komiteto pirmininkui. 

Priimami svarstyti tik motyvuoti pranešimai. Anoniminiai pranešimai nenagrinėjami. 

19. Prašymus Komitetui gali teikti visi Kolegijos akademinės bendruomenės nariai (Kolegijos 

studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai) ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius 

metus nuo pažeidimo padarymo datos. Apie sprendimą nenagrinėti pranešimo ar informacijos 

asmeniui raštu praneša ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo ar informacijos gavimo 

dienos. 

20. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai komiteto 

narių, įskaitant raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis išreiškusius valią virtualiai dalyvauti 

komisijos posėdyje. Virtualiai posėdyje gali dalyvauti ne daugiau kaip trečdalis komiteto narių. 

21. Etikos komitetas išnagrinėja gautą pranešimą ar informaciją, priima sprendimą ir raštu 

(pasirašytu Etikos komiteto pirmininko) atsako pareiškėjui ar suinteresuotam asmeniui ne vėliau 

kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pranešimo ar informacijos gavimo dienos.  

22. Etikos komitetas motyvuotu sprendimu gali pratęsti pranešimo ar informacijos 

išnagrinėjimo terminą, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.  

23. Akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, turi teisę 

dalyvauti Etikos komiteto posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs pranešimas ar informacija. 

24. Komitetas gali kreiptis į Kolegijos padalinius, prašydamas pateikti išsamią ir objektyvią 

informaciją apie prašyme išdėstytą problemą.  

25. Etikos komiteto sprendimai priimami paprasta balsų dauguma; jeigu posėdyje 

dalyvaujančių Etikos komiteto narių balsai pasiskirsto po lygiai, Etikos komiteto pirmininko balsas 

yra lemiamas.  

26. Etikos komitetas, išnagrinėjęs pranešimą ar informaciją ir nustatęs akademinės etikos 

pažeidimą, atsižvelgdamas į pažeidimo sunkumą, priima sprendimą. Sprendimo priėmimo metu 

patalpoje gali būti tik Komiteto nariai.  

27. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Gali būti daromas posėdžio garso įrašas.  

 

 

KOMITETO NUTARIMAI 

 

28. Nusprendus, kad Kodeksas buvo pažeistas, Etikos komitetas taiko šias sankcijas: 

28.1. raštu įspėja etiką pažeidusį asmenį ir apie tai paskelbia Kolegijos intranete; 



28.2. siūlo akademinės etikos pažeidimą padariusiam asmeniui asmeniškai/viešai atsiprašyti; 

28.3. reikalauja, kad pažeidimą padaręs asmuo imtųsi konkrečių veiksmų ištaisyti 

pažeidimus per 30 kalendorinių dienų;  

28.4. siūlo Kolegijos direktoriui paskirti drausminę nuobaudą: pastabą, papeikimą, griežtą 

papeikimą, šalinimą iš Kolegijos/atleidimą iš darbo. 

29. Etikos komiteto nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio priimant sprendimą dėl darbo 

sutarties pratęsimo, dėl darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas ir vidinės atestacijos metu. 

30. Etikos komitetas, nustatęs, kad pažeisti Kodekso reikalavimai, atsižvelgdamas į pažeidimo 

mažareikšmiškumą ar lengvinančias aplinkybes, gali apsiriboti nagrinėjimu ir siūlyti neskirti 

nuobaudos.  

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Visi Komiteto veiklos procedūriniai klausimai, nenumatyti šiame reglamente, sprendžiami 

Komiteto posėdžių metu.  

32. Komiteto reglamentas gali būti pildomas, keičiamas Komiteto posėdyje dalyvaujančių 

narių balsų dauguma.  

33. Komiteto veiklos dokumentai saugomi Kolegijos nustatyta tvarka.  

34. Komiteto darbo reglamentas skelbiamas viešai Kolegijos tinklalapyje.  
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