
Alytaus kolegijos  

akademinės etikos kodekso 

1 priedas 

 

Alytaus kolegija, 111965327, Studentų g. 17, LT – 62252 Alytus 

 
Studento/klausytojo vardas ir pavardė, studento pažymėjimo Nr. 

 
Fakulteto pavadinimas 

 
Studijų programos pavadinimas, akademinė grupė 

 
STUDENTO/KLAUSYTOJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 

20...... m.  _______________ d. 

 

Pripažindamas(-a), kad:  

– tiesa, žinojimas ir supratimas yra aukščiausios mokslo ir studijų vertybės, o Alytaus 

kolegijos akademinės etikos kodekse įtvirtintos vertybės yra ir Alytaus kolegijos institucinės 

vertybės;  

– tik sąžiningais būdais įgyjamas pranašumas prieš kitus akademinės bendruomenės 

narius.  

Įvertindamas(-a) tai, kad akademinis sąžiningumas:  

– padeda mokslo ir studijų sistemos atvirumui ir integracijai į tarptautinę mokslinių 

tyrimų ir aukštojo mokslo erdvę, darnios mokslo ir studijų sistemos vystymuisi bei etiškai 

atsakingos asmenybės ugdymui;  

– skatina akademinę etiką, atsakingą naudojimąsi akademine laisve ir sąžiningos 

konkurencijos principu;  

– stiprina pasitikėjimą aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų verte ir turi tiesioginę 

teigiamą įtaką studijų kokybei, mokslo ir studijų institucijos vardui;  

– riboja visuomenės ydų (ypač korupcijos) toleravimą bei klestėjimą.  

Ir suprasdamas(-a), kad:  

– kiekvienas akademinės bendruomenės narys turi imtis iniciatyvos ir prisiimti 

atsakomybę už akademinio nesąžiningumo sprendimų paiešką ir jų taikymą kiekvienoje 

akademinėje veikloje;  

– apsisprendimas besąlygiškai laikytis akademinio sąžiningumo principo ir taisyklių 

padeda sumažinti šios problemos paplitimą.  

Pasirašydamas(-a) šią deklaraciją laisva ir sąmoninga valia įsipareigoju:  

– visą studijų laikotarpį laikytis Alytaus kolegijos Akademinės etikos kodekso bei kitų 

dokumentų, reglamentuojančių etišką elgesį, nuostatų; 

– atsakingai žvelgti į savo kaip studento(-ės) pareigas ir sąžiningai jas vykdyti;  

– būdamas studentu(-e) rodyti pavyzdį kitiems akademinės bendruomenės nariams, 

netoleruoti akademinio nesąžiningumo atvejų ir vykdyti savo pareigą tokius atvejus pranešti, 

atskleisti;  

– aktyviais veiksmais prisidėti prie sąžiningos akademinės aplinkos kūrimo ir 

puoselėjimo Alytaus kolegijoje. 

Sutinku, kad už akademinės etikos pažeidimus laikant įskaitas, egzaminus ir kitus 

tarpinius atsiskaitymus, ruošiant ir atsiskaitant už savarankiškus ar baigiamąjį darbus, atliekant 

mokslinius taikomuosius tyrimus, skelbiant mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatus (pavyzdžiui, 

leidiniuose, renginiuose) man privalo būti skiriamos Alytaus kolegijos Akademinės etikos kodekso 

numatytos sankcijos.  

 
Vardas ir pavardė      Parašas 



Alytaus kolegijos  

akademinės etikos kodekso 

2 priedas 

 

Alytaus kolegija, 111965327, Studentų g. 17, LT – 62252 Alytus 

 
Dėstytojo/mokslo darbuotojo/ tyrėjo vardas ir pavardė 

 
DĖSTYTOJO/MOKSLO DARBUOTOJO/TYRĖJO 

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 

 

20...... m.  _______________ d. 

 

Pripažindamas(-a), kad:  

– tiesa, žinojimas ir supratimas yra aukščiausios mokslo ir studijų vertybės, o Alytaus 

kolegijos akademinės etikos kodekse įtvirtintos vertybės yra ir Alytaus kolegijos institucinės 

vertybės;  

– tik sąžiningais būdais įgyjamas pranašumas prieš kitus akademinės bendruomenės 

narius.  

Įvertindamas(-a) tai, kad akademinis sąžiningumas:  

– padeda mokslo ir studijų sistemos atvirumui ir integracijai į tarptautinę mokslinių 

tyrimų ir aukštojo mokslo erdvę, darnios mokslo ir studijų sistemos vystymuisi bei etiškai 

atsakingos asmenybės ugdymui;  

– skatina akademinę etiką, atsakingą naudojimąsi akademine laisve ir sąžiningos 

konkurencijos principu;  

– stiprina pasitikėjimą aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų verte ir turi tiesioginę 

teigiamą įtaką studijų kokybei, mokslo ir studijų institucijos vardui;  

– riboja visuomenės ydų (ypač korupcijos) toleravimą bei klestėjimą.  

Ir suprasdamas(-a), kad:  

– kiekvienas akademinės bendruomenės narys turi imtis iniciatyvos ir prisiimti 

atsakomybę už akademinio nesąžiningumo sprendimų paiešką ir jų taikymą kiekvienoje 

akademinėje veikloje;  

– apsisprendimas besąlygiškai laikytis akademinio sąžiningumo principo ir taisyklių 

padeda sumažinti šios problemos paplitimą.  

Pasirašydamas(-a) šią deklaraciją laisva ir sąmoninga valia įsipareigoju:  

– visą darbo laikotarpį laikytis Alytaus kolegijos Akademinės etikos kodekso bei kitų 

dokumentų, reglamentuojančių etišką elgesį, nuostatų; 

– atsakingai žvelgti į savo kaip dėstytojo/mokslo darbuotojo/tyrėjo pareigas ir 

sąžiningai jas vykdyti;  

– būdamas dėstytoju/mokslo darbuotoju/tyrėju rodyti pavyzdį kitiems akademinės 

bendruomenės nariams, netoleruoti akademinio nesąžiningumo atvejų ir vykdyti savo pareigą tokius 

atvejus pranešti, atskleisti;  

– aktyviais veiksmais prisidėti prie sąžiningos akademinės aplinkos kūrimo ir 

puoselėjimo Alytaus kolegijoje. 

Sutinku, kad už akademinės etikos pažeidimus, vykdant dėstytojo/mokslo darbuotojo/ 

tyrėjo pareigas, atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus, skelbiant mokslinių taikomųjų tyrimų 

rezultatus (pavyzdžiui, leidiniuose, renginiuose) man privalo būti skiriamos Alytaus kolegijos 

Akademinės etikos kodekso numatytos sankcijos. 

 

 
Vardas ir pavardė      Parašas 


