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KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO
AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kazimiero Simonavičiaus universiteto akademinės etikos kodeksas (toliau – Etikos

kodeksas) įtvirtina Universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų, administracijos ir kitų darbuotojų
(toliau – Universiteto bendruomenė), taip pat studentų veiklos vertybinius principus, dalykinio
elgesio nuostatas, apibrėžia svarbiausias vengtino elgesio normas, kurių tiesiogiai nenustato
Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir Universiteto vidaus tvarkos dokumentai.
2. Etikos kodekso tikslas – kurti demokratišką, pasitikėjimą bei kūrybingumą skatinančią
atmosferą Universitete bei skatinti etišką elgesį, nubrėžti akademinės bendruomenės narių
atsakomybės ribas bei atlikti moralinio švietimo funkciją. Sutelkti Universiteto dėstytojus ir
studentus pripažinti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias akademinės srities vertybes: teisingumą,
sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę ir pilietinę atsakomybę.
3. Etikos kodekse vartojamos sąvokos:
3.1. Dėstytojai – Universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai.
3.2. Darbuotojai – administracijos ir kiti darbuotojai, su Universitetu susiję darbo
santykiais.
3.3. Studijuojantieji – studentai, studijuojantys Universitete pagal vientisąją bakalauro ir
magistratūros studijų programą.
3.4. Universiteto
bendruomenė – Universiteto studentai, dėstytojai, profesoriai
emeritai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai, administracija ir kiti darbuotojai.
3.5. Akademinė etika – visuotinai akademinės bendruomenės pripažintos ir įtvirtintos
Universiteto etikos kodekse akademinės vertybės, užtikrinančios mokslo ir studijų
proceso skaidrumą, akademinės bendruomenės narių akademinį sąžiningumą,
tarpusavio pasitikėjimą, pagarbą, lygybę, teisingumą, nediskriminavimą, atsakingumą,
tausų išteklių vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų vertinimo
nešališkumą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.
3.6. Etikos komisija – Universiteto sudaryta kolegiali institucija, vykdanti akademinės
etikos kodekso priežiūrą.
3.7. Pamatinės akademinės etikos vertybės – akademinis sąžiningumas, atsakingumas,
lygybė, teisingumas, nediskriminavimas, atskaitingumas, skaidrumas, tausus išteklių
vartojimas, akademinė laisvė, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumas,
pasitikėjimas, pagarba.
3.8. Socialiai atsakingas elgesys – Universiteto ir jo akademinės bendruomenės nario
sąmoningumas, etikos principais grįstas brandus elgesys juos supančioje – išorinėje ir
vidinėje – aplinkoje.
3.9. Suinteresuotosios šalys – asmenys, savo veikla ar veiksmais darantys ar galintys daryti
tiesioginį ir/ar netiesioginį poveikį Universitetui.
II. BENDROSIOS UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS ETIKOS NORMOS
4. Dėstytojai ir Darbuotojai, pripažindami Etikos kodekso nuostatas ir svarbiausias
vertybes – kolegiškumą, saviraišką, profesinę kompetenciją, pagarbą kitokiai nuomonei,
įsipareigoja:
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4.1. gerbti Universiteto bendruomenės narių teises ir pareigas;
4.2. tarnauti Universiteto bendruomenei, nepaisant amžiaus, lyties ir lytinės orientacijos,
negalios, išvaizdos, rasės ir etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, politinių
pažiūrų;
4.3. visada veikti protingai ir teisingai, nepiktnaudžiaujant jiems suteiktomis galiomis;
4.4. būti nešališkais ir neturėti išankstinių asmeninių nusistatymų priimant sprendimus;
4.5. priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti savo
veiksmų, sprendimų viešumą ir argumentuoti priimtų sprendimų motyvus;
4.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikti reikiamą informaciją Universiteto bendruomenei,
Studijuojantiems ir kitiems asmenims. Oficiali informacija teikiama teisės aktų nustatyta
tvarka, jei ji nėra ribojama arba konfidenciali;
4.7. nepakenkti Universiteto reputacijai ir bendriesiems interesams vykdant bet kokias
veiklas ir pagal galimybes prisidėti prie Universiteto keliamų studijų ir mokslinių tyrimų
įgyvendinimo;
4.8. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu arba mėginimu daryti
neteisėtą poveikį Universiteto bendruomenės nariui ir pranešti apie tokius atvejus
Universiteto Etikos komisijai. Informacijos apie neteisėtus vadovų veiksmus arba
aplaidumą atskleidimas nėra laikomas lojalumo Universitetui principo pažeidimu;
4.9. teikti turimą informaciją Universiteto Etikos komisijai ir / ar Lietuvos Respublikos
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui, nagrinėjant galimus akademinės etikos ir
/ ar procedūrų pažeidimus;
4.10. nesinaudoti balsavimo teise, kai Universiteto savivaldos institucijose sprendžiamas
finansavimo, nuobaudos ar paskatinimo klausimas, susijęs su šeimos nariu (-iais) arba
verslo partneriu (-iais);
4.11. elgtis sąžiningai administravimo, studijų ir mokslo veikloje ir laikytis atviros prieigos
principo;
4.12. laikytis Universiteto studijų ir mokslinių tyrimų strategijos;
4.13. inicijuojant ir (arba) vykdant projektus, susijusius su Universiteto vardu, užtikrinti, kad
projektai atitiktų Universiteto bendruosius interesus ir Universiteto studijų bei
mokslinių tyrimų kryptis;
4.14. elgtis nepriekaištingai, būti mandagiems, paslaugiems ir tvarkingiems;
4.15. savo pareigas atlikti laiku, kokybiškai ir profesionaliai, nuolat tobulinti ir ugdyti
profesinius gebėjimus, būti pažangiems ir kūrybingiems;
4.16. būti tolerantiškiems nuomonėms ir įsitikinimams, pagarbiai elgtis su Universiteto
bendruomenės nariais, Studijuojančiais ir kitais asmenimis;
4.17. nežeminti Universiteto vardo girtavimu, narkomanija ir kitais, visuomenei
nepriimtinais įpročiais. Rūkyti tik tam skirtose vietose;
4.18. saugoti Universiteto turtą, nenaudoti jo politinei ir religinei veiklai, privačiam verslui
arba asmeniniams poreikiams tenkinti ir neleisto to daryti kitiems asmenims;
4.19. nenaudoti Universiteto vardo darbo, politinei, religinei veiklai;
4.20. inicijuojant ir /ar vykdant projektus, siejamus su Universiteto vardu, siekti, kad jų
rezultatai tarnautų bendriems Universiteto interesams ir būtų viešai prieinami;
4.21. nepiktnaudžiauti Universiteto ištekliais vykdant projektus;
4.22. nepadirbinėti ir nemanipuliuoti empirinių tyrimų duomenimis, mokslo kūriniais,
neplagijuoti ir kitaip neapgaudinėti mokslinėje veikloje;
4.23. nedalyvauti moksliniuose tyrimuose ar bandymuose, susijusiuose su žala žmogui,
gamtai, visuomenei ar kultūrai;
4.24. įsiklausyti ir išgirsti savo kolegas, Studijuojančiuosius;
4.25. skleisti geriausią patirtį, dalytis ją su kolegomis ir perteikti Studijuojantiesiems;
4.26. skatinti palankią santykių, komandinio darbo atmosferą, tarpusavio pasitikėjimą,
nešmeižti, neapkalbinėti, neįžeidinėti, nedemonstruoti neigiamų emocijų;
4.27. dalytis darbo patirtimi su kolegomis, ypač mažesnę patirtį ir kvalifikaciją turinčiais
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4.28.
4.29.
4.30.
4.31.

4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.
4.37.
4.38.

bendradarbiais;
nesutarimus su kolegomis stengtis išspręsti kalbantis tarpusavyje;
su vadovais elgtis pagarbiai, bendrauti korektiškai, vykdyti teisėtus jų nurodymus,
pasiliekant teisę turėti savo nuomonę visais klausimais ir ją taktiškai išsakyti;
neskelbti konfidencialios informacijos, kuri jiems patikima tvarkyti (naudotis) darbo
metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti tretiesiems asmenims;
nesutikimą su kolegų nuomone, pastabas dėl jų mokslinio darbo rezultatų arba
pedagoginės veiklos trūkumų, stengtis išsakyti asmeniškai, nuomonę korektiškai,
nekritikuoti jų asmeninių savybių, tarpusavio bendravimą grįsti mandagumu ir
tolerancija;
neatlikti veiksmų, kuriais daromas spaudimas kolegai arba studijuojantiems, siekiant
nepelnyto įvertinimo arba norint nuslėpti nesąžiningus akademinius veiksmus;
pagarbiai atsiliepti apie kolegos pedagoginius gebėjimus, teorines pažiūras ir
asmenines savybes;
objektyviai vertinti Universiteto bendruomenės narių ir Studijuojančiųjų žinias, veiklą
ir elgesį;
nesinaudoti tarnybine padėtimi, siekiant paveikti pavaldžius ar nepavaldžius asmenis
priimti sau, savo šeimos nariams, draugams arba artimiesiems palankų sprendimą;
ne darbo metu elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio taisykles;
ginčytinas problemas spręsti tarpusavyje, o neišsprendus – pirmiausia kreiptis į
Universiteto administraciją;
būti tvarkingiems, dėvėti švarią, dalykinio stiliaus aprangą. Darbuotojai, tiesiogiai
neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų arba
kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Universitetui arba jos reprezentavimu, vieną
darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
III. UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS IR STUDIJUOJANČIŲJŲ
BENDRAVIMO ETIKA

5. Universiteto bendruomenės ir Studijuojančiųjų santykiai grindžiami pagarbos,

nešališkumo, geranoriškumo, nediskriminavimo ir tolerancijos, akademinio bendradarbiavimo ir
skaidrumo principais. Susisaistymas neakademinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų
konfliktą, todėl dviprasmiški santykiai yra vengtini.
6. Universiteto bendruomenės narys, bendraudamas su Studijuojančiaisiais, įsipareigoja:
6.1. nediskriminuoti Studijuojančiųjų kalba, veiksmais ir akademiniu vertinimu dėl amžiaus,
lyties ir lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ir etninės priklausomybės,
religijos ir įsitikinimų;
6.2. nediskriminuoti Studijuojančiųjų dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje
ir sporto veikloje;
6.3. viešai nereikšti savo simpatijų ir antipatijų Studijuojantiesiems, vienodai gerbti visus
Studijuojančiuosius, piktavališkai nesišaipyti iš jų žodžiu arba raštu išreikštų minčių;
6.4. sąžiningai vertinti Studijuojančiuosius pagal jų žinias;
6.5. vertinimo metu sudaryti tinkamas sąlygas studentams, turintiems specialiųjų poreikių
(pavyzdžiui, regėjimo, klausos, judėjimo ir kitą negalią), kad jie galėtų atlikti užduotis;
6.6. neprisiimti dėstytojo vaidmens šeimos nario, artimo draugo, verslo partnerio atžvilgiu
(egzaminavimas, vadovavimas rašto darbams ir pan.) tais atvejais, kai yra galimybė
išvengti tokio vaidmens;
6.7. netoleruoti atvejų, susijusių su tiesioginių ir netiesioginių dovanų, neakademinio
pobūdžio paslaugų arba akademinio pobūdžio paslaugų, tiesiogiai nesusijusių su
studijuojamais kursais, priėmimas iš Studijuojančiųjų;
6.8. nesant specialaus pagrindo (Studijuojančiojo sutikimo, teisinio pagrindo, naudos
Studijuojančiajam arba numatomos žalos kitiems), neatskleisti informacijos apie
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Studijuojančiojo akademinius įvertinimus ir nuobaudas tretiesiems asmenims;
6.9. neaptarti Studijuojančiojo akademinių nesėkmių su kitais dėstytojais ir darbuotojais,
išskyrus tuos atvejus, kai vertinamos Studijuojančiųjų apeliacijos, išsamiai aptariami
egzaminų arba įskaitų rezultatai ir kiti akademiniai klausimai, kurių objektyvus
sprendimas akivaizdžiai pateisiną minėtų nesėkmių aptarimą;
6.10. nenaudoti privataus pobūdžio informacijos apie Studijuojantįjį, kaip mokymo arba
tyrimo medžiagos, nebent Studijuojantysis sutiktų;
6.11. užtikrinti, kad pastabos ir komentarai apie Studijuojančiojo rašto darbą, nepateiktą
viešam gynimui, nebūtų prieinami kitiems asmenims;
6.12. principingai reaguoti į Studijuojančiųjų nesąžiningumo atvejus, tokius kaip
plagijavimas, nusirašinėjimas, duomenų klastojimas, egzaminų ir įskaitų rezultatų
klastojimas, naudojimasis pašaline pagalba egzamino ar įskaitos metu, svetimo rašto
darbo pateikimas kaip savo, uždarbiavimas rašant rašto darbus kitiems
Studijuojantiesiems, vieno kurso rašto darbo pateikimas atsiskaitant už kitą kursą;
6.13. nereikalauti konfidencialios ir privačios informacijos iš Studijuojančiojo grupinėse
diskusijose, juo labiau sieti tokio pobūdžio informacijos pateikimą su žinių įvertinimu;
6.14. kiek įmanoma sumažinti galimybes pasireikšti Studijuojančiųjų akademiniam
nesąžiningumui atsiskaitymų metu bei vengti atsiskaitymų už kursą tai siejant su
Studijuojančiųjų dalyvavimu dėstytojui priimtoje politinėje arba visuomeninėje
veikloje.
IV. MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA
7. Universiteto mokslinė veikla 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, tikėdamiesi
pasitikėjimo ir teisingo savo pasiekimų įvertinimo, Universiteto akademinės bendruomenės nariai,
vykdantys mokslinę veiklą, įsipareigoja vadovautis akademinio sąžiningumo principu.
8. Universiteto akademinės bendruomenės narys, vykdydamas mokslinę veiklą,
įsipareigoja:
8.1. neklastoti, nemanipuliuoti ir kitaip nepadirbinėti mokslinių tyrimų ir jų rezultatų;
8.2. nepagrįstai neprimesti bendraautorystės studentams, kolegoms, pavaldiniams ar
vadovams;
8.3. nepagrįstai nenutylėti mokslinėje veikloje talkinusių asmenų intelektinio ir / ar
finansinio įnašo;
8.4. sąmoningai negadinti ir nevogti empirinio tyrimo duomenų, kompiuterių programų,
empirinės medžiagos pavyzdžių, rankraščių;
8.5. neplagijuoti, t.y. nenusavinti idėjų, duomenų ar tekstų nenurodant jų autoriaus, t.y.
nepateikti svetimų idėjų kaip savų;
8.6. nekorektiškai ir tendencingai nekritikuoti kolegos darbo ir sąmoningai nemenkinti dėl
asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitų su vertinamo mokslinio darbo
profesionalumu nesusijusių motyvų;
8.7. neteikti pagalbos kitiems Universiteto akademinės bendruomenės nariams,
atliekantiems veiksmus, kurie pažeidžia akademinio sąžiningumo principą;
8.8. neužsiimti akademiniu kyšininkavimu, t.y. nesiūlyti arba neduoti atlygio už akademines
paslaugas.

V. STUDIJUOJANČIŲJŲ BENDROSIOS ETIKOS NORMOS
9. Pripažindami tiesą, žinojimą ir supratimą aukščiausioms studijų vertybėmis, tikėdamiesi
pasitikėjimo ir teisingo savo laimėjimų įvertinimo, Studijuojantieji, šių nuostatų nesilaikymą
suprasdami kaip šiurkščius akademinės etikos pažeidimus, įsipareigoja:
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9.1. nesukčiauti atsiskaitydami už kursą arba jo dalį – koliokviumų, įskaitų, egzaminų ir kitų
atsiskaitymų metu:
9.1.1. nenusirašinėti nuo kitų Studijuojančiųjų, taip pat nesinaudoti „paruoštukėmis“
arba kitomis neleistinomis priemonėmis;
9.1.2. atsiskaitydami pateikti tik savo darbą, nesinaudojant kitų Studijuojančiųjų
darbais arba jų rezultatais;
9.1.3. atsiskaitydami už kelis kursus, nepateikti tų pačių rašto darbų;
9.1.4. neatsiskaitinėti už kitus asmenis.
9.2. neklastoti:
9.2.1. netaisyti rašto darbo įvertinimo balo siekdami gauti aukštesnį balą;
9.2.2. nepadirbinėti dėstytojų parašų, pažymių ir dokumentų;
9.2.3. nepadirbinėti akademinių užduočių (laboratorinių, kursinių ir kitų darbų),
nekeisti jų duomenų arba rezultatų.
9.3. nekyšininkauti – nesiūlyti ir neteikti atlygio už akademines ir kitas paslaugas
(asmeniškai arba su kitais asmenimis).
9.4. neplagijuoti:
9.4.1. svetimą tekstą pateikti su citavimo ženklais – kabutėmis arba kitokio pobūdžio
išskyrimu iš viso teksto ir nurodyti tikslų šaltinį;
9.4.2. perpasakodami arba cituodami svetimą idėją, nurodyti tikslų šaltinį.
9.5. nepasakinėti ir neleisti kitiems Studijuojantiesiems nusirašyti savo darbo.
9.6. nesuteikti pagalbos kitiems asmenims, atliekantiems nesąžiningą akademinį veiksmą:
plagijuojantiems, sukčiaujantiems arba padirbinėjantiems.
9.7. Universiteto mokslinę ir kompiuterinę įrangą, biblioteką ir medžiaginius išteklius
naudoti atsakingai ir pagal paskirtį.
9.8. gerbti Universiteto bendruomenės narius ir kitus darbuotojus.
10.
Studijuojančiųjų tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo, draugiškumo,
sąžiningumo, tolerancijos ir solidarumo principais, orientuotais į studijų proceso kokybę ir
akademinės atmosferos užtikrinimą. Studijuojantysis bendraudamas su kitais Studijuojančiaisiais
įsipareigoja:
10.1. gerbti kitų Studijuojančiųjų nuomonę. Pastabas reikšti korektiškai;
10.2. tolerantiškai vertinti kitų Studijuojančiųjų asmenines savybes;
10.3. neaptarinėti konfidencialios informacijos apie kitus Studijuojančiuosius, Universiteto
10.4. bendruomenės narius;
10.5. išlaikyti akademinę rimtį paskaitų ir seminarų metu.
VI.

ETIKOS KODEKSO PRIEŽIŪRA

11.Etikos kodekso priežiūrą atlieka Etikos priežiūros komisija (toliau – Komisija).
12.Komisija savo veikloje vadovaujasi Etikos kodekso nuostatomis.

VII. KOMISIJOS FUNKCIJOS
13.Komisija svarsto pasiūlymus tobulinti Etikos kodeksą arba pati inicijuoja jo papildymus
ir pataisas bei teikia juos tvirtinti Universiteto Senatui.
14.Komisija priima ir svarsto pareiškimus apie Universiteto bendruomenės narių ir
Studijuojančiųjų Etikos kodekso nuostatų pažeidimus.

VIII. KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
15.Komisija susideda iš septynių nuolatinių narių, iš kurių mažiausiai 2 yra Universiteto

Studentų atstovybės paskirti studentai, ir mažiausiai 2 yra Universiteto socialinių partnerių atstovai.
Komisijos sudėtį ir komisijos pirmininką (bei pavaduotoją) tvirtina Rektorius, pritarus Universiteto
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Senatui.
16.Komisijos narių kadencijos laikas yra penkeri metai. Asmenys Komisijos nariais gali
būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
17.Nuolatiniam Komisijos nariui išėjus iš darbo arba baigus studijas Universitete,
Rektorius, pritarus Universiteto Senatui, paskiria naują Komisijos narį.
18.Komisijos posėdžiai kviečiami gavus pareiškimą arba norint inicijuoti Etikos kodekso
papildymus arba pataisas.
19.Komisijos posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas (jei jis dėl
objektyvių priežasčių negali dalyvauti, tai posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininko
pavaduotojas). Jeigu yra gautas pareiškimas, susijęs su Komisijos pirmininku, tai posėdį kviečia ir
jam vadovauja vyriausias amžiumi Komisijos narys.
20.Pareiškimus dėl Universiteto bendruomenės nario ir Studijuojančiojo etikos pažeidimų
Komisijai gali teikti Universiteto bendruomenės narys arba Studijuojantysis. Etikos pažeidimai, dėl
kurių yra kreipiamasi, turi būti įvykę ne anksčiau nei prieš metus.
21.Pareiškimai dėl etikos pažeidimų įteikiami Komisijos pirmininkui raštu. Priimami
svarstyti tik aiškiai motyvuoti pareiškimai. Anoniminiai pareiškimai nesvarstomi.
22.Pagrindai pradėti nagrinėjimą dėl Etikos kodekso pažeidimo:
22.1. asmens (pareiškėjo) rašytinis pareiškimas;
22.2. pranešime išdėstyti faktai;
22.3. visuomenės informavimo priemonėse pateikta informacija apie Universitete pažeistas
piliečių arba kitų asmenų teises;
22.4. kiti atvejai.
23.Komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą, priimti sprendimą ir raštu (pasirašytu
Komisijos pirmininko, jam nesant – Komisijos pavaduotojo) atsakyti pareiškėjui ne vėliau kaip per
60 kalendorinių dienų nuo pranešimo ar informacijos gavimo dienos.
24.Universiteto bendruomenės nariui arba Studijuojančiajam, dėl kurio yra gautas
pareiškimas arba informacija, pateikiama pareiškimo kopija. Jis raštu atsako į pareiškimą per 5
darbo dienas nuo jo gavimo.
25.Universiteto bendruomenės narys arba Studijuojantysis turi teisę dalyvauti Komisijos
posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs pareiškimas arba informacija. Jei Komisijos
svarstomas Universiteto bendruomenės narys yra profesinės sąjungos narys, Komisijos
posėdžiuose dalyvauja Profesinės sąjungos atstovas. Jei Komisija svarsto Studijuojantį, tai
posėdžiuose dalyvauja Studentų atstovybės įgaliotas atstovas.
26.Komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos apie tiriamą
medžiagą, kol vyksta tyrimas.

IX.

KOMISIJOS SPRENDIMAI

27.Komisija svarstomais klausimais priima sprendimus.
28.Komisijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip penki nuolatiniai

Komisijos nariai.
29.Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių
narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.
30.Nusprendusi, kad svarstyto asmens elgesys pažeidė Etikos kodeksą, Komisija,
atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, turi teisę taikyti šias priemones:
30.1. raštu įspėti Universiteto bendruomenės narį ar Studijuojantįjį ir informaciją apie
Komisijos sprendimą paskelbti Universiteto interneto svetainėje;
30.2. pasiūlyti Universiteto rektoriui paskirti vieną iš drausminių nuobaudų:
Studijuojantiesiems – pastabą, papeikimą, griežtą papeikimą, pašalinimą iš Universiteto;
Universiteto bendruomenės nariui – pastabą, papeikimą, griežtą papeikimą, atleidimą iš
darbo.
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X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Etikos kodeksas skelbiamas viešai – Universiteto interneto svetainėje.
32. Kiekvienas Universiteto bendruomenės narys ir Studijuojantysis privalo savo veikloje

vadovautis šiuo Etikos kodeksu.
33. Jeigu Universiteto bendruomenės nario ar Studijuojančiojo elgesys administravimo ir
akademinėje veikloje nereglamentuojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, Universiteto statuto
arba šio Etikos kodekso, tai jis privalo laikytis bendrųjų etikos principų.
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