
PATVIRTINTA 

 Alytaus kolegijos Akademinės etikos komisijos 

2021-02-11 protokolu Nr. V3-7 

 

AK AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Posėdžio data ir Nr. Svarstyta Priimti sprendimai 

2020-09-07 Nr. V3-48 1. Posėdžio pirmininko ir 

sekretoriaus paskyrimas. 

2.Akademinės etikos komisijos 

pirmininko rinkimai. 

3. Akademinės etikos komisijos 

Posėdžių sekretoriaus rinkimai. 

1. Posėdžio pirmininkė Palmira Rodžienė, 

posėdžio sekretorė Aušrelė Visockienė. 

2.Akademinės etikos komisijos pirmininkė 

Aušrelė Visockienė. 

3. Akademinės etikos komisijos posėdžių 

sekretorė Palmira Rodžienė. 

2020-10-28 Nr. V3-58 1. Dėl rekomendacijų mokslo ir 

studijų institucijoms dėl 

akademinės etikos kodeksų  

rengimo, priėmimo  ir  

įgyvendinimo aptarimo. 

2. Dėl darbo grupės sudarymo. 

1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

rekomendacijas, parengti atnaujintą Alytaus 

kolegijos etikos kodekso projektą. 

2. Parengti įsakymą dėl darbo grupės 

sudarymo iki 2020-11-15.  

 

Kita veikla: 

1. Dalyvavimas 2020-10-14 Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

tarnybos konferencijoje „Etika akademinėje aplinkoje 2020“. Informacija pateikta 

:https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/08/Atsakingo-mokslo-barometras-2020-tyrimo-

ataskaita_LT_EN.pdf. 

2. Dalyvavimas 2020-12-07 Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

tarnybos nuotoliniame susitikime su aukštųjų mokyklų etikos komisijų atstovais. Susitikimo metu 

buvo pristatyti tyrimo „Atsakingo mokslo barometro 2020“ rezultatai. Pristatytos „Rekomendacijos 

mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo“, 

aptarti jų įgyvendinimo būdai. 

 

Rengti dokumentai: 

1. 2020-11-11 įsakymas  Nr. V-468 „Dėl  Alytaus kolegijos akademinės etikos kodekso 

atnaujinimo  darbo grupės sudarymo“.  

2. Atsakant į L R Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos  2020-08-26 raštą Nr. S-

234  buvo išsiųsta informacija dėl dalyvavimo tyrime ( 2020-09-17 Nr. V2-253). 

 

Kolegijos tinklalapyje akolegija.lt patalpinta  informacija, kurią teikia LR Akademinės etikos 

ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba: 

1. Rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, 

priėmimo ir įgyvendinimo 2020) (galioja nuo 2020-08-25) 

2. Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gairėmis . 

3. Objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo gairėmis. 

https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/08/Atsakingo-mokslo-barometras-2020-tyrimo-ataskaita_LT_EN.pdf
https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/08/Atsakingo-mokslo-barometras-2020-tyrimo-ataskaita_LT_EN.pdf
https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/08/V-38.pdf
https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/08/V-38.pdf


4. Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairėmis. 

5. Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairėmis. 

 

 

 

Alytaus kolegijos Etikos komisijos pirmininkė                                                           Aušrelė Visockienė 

 

 

 


