Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus gauti skundai, pradėti tyrimai, priimti sprendimai
Eil. Gautas raštas
Nr. data
1.

Akademinės etikos rašto
( skundo) pavadinimas

2018-07-18 Nr. Dėl informavimo apie tyrimo
S-175
pradėjimą ir informacijos
Į gautą
pateikimo.
2018-07-18 V1144
2018-07-18 Nr.
S-176

Trumpas aprašymas

Priimti sprendimai

LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius 2018-0718d. savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl galimų procedūrų
pažeidimų Alytaus kolegijoje. Prašoma pateikti
informaciją, dokumentus susijusius kolegijos struktūros
pokyčiais, kolegijos statutų redakcijas,
Akademinės
tarybos narių sąrašą su gyvenimo aprašymais,
dokumentus, kurių pagrindu yra patvirtinta Akademinė
taryba, Akademinės tarybos narių skyrimo tvarką ir
akademinės
tarybos
veiklą
reglamentuojančius
dokumentus

Dėl
informavimo
apie
kontrolieriaus sprendimą.

Siunčiame 2019-04-30 d.
sprendimą Nr. SP-4
„Dėl
rekomendacijų
Alytaus kolegijai“ ( toliau
– Sprendimai)
Sprendimas yra paskelbtas
interneto svetainėje
www.etika.gov.lt

2018-10-16 S- Dėl papildomos informacijos
237
ir paaiškinimų pateikimo
Į gautą
2018-10-16 V1197
2.

Pateikti papildomą informaciją, paaiškinimus ir
dokumentus: dėl AK Akademinės tarybos, AK valdymo
struktūros, akademinės etikos komisijos, dėl
(A.A.) eiti AK direktoriaus pareigas, dėl( A.A.) ir ((A.A).
einamų docento pareigų
Dėl informacijos apie
Akademinės etikos ir procedūrų tarnyboje 2019-04-11d.
galimą Akademinės etikos buvo gauta informacija apie galimą AK BPS studentės
pažeidimą.
A.A. akademinės etikos pažeidimą. Minėta studentė savo
socialinio tinklo Facebook paskyroje prašo asmens(
draugų) parašyti referatą
ir siūlo piniginį atlygį.

2019-04-12
Nr. S-71

2019-05-24
Nr.V2-313

Į

Informuojame apie Alytaus
kolegijos Akademinės etikos
komisijos
2019-05-15
posėdžio (protokolo Nr. V327) sprendimą dėl LR
Akademinės
etikos
kontrolieriaus
tarnybos
pranešimo,
dėl
galimo
Akademinės etikos ir procedūrų tarnyba persiuntė gautą akademinės etikos pažeidimo.
informaciją pagal kompetenciją nagrinėti Alytaus Nutarta: rekomenduoti, kad
kolegijai.
AK direktorius pareikštų BPS

gautą
2019-04-12 Nr.
S-71
3.

V1-187
Dėl informacijos pateikimo
gauta 2020-0724 S-209
raštas

V1-197
Gauta
2020-08-05
Nr.217

4.

III kurso studentei A. A.
drausminę
nuobaudą
–
pastabą
pagal
Alytaus
kolegijos statuto 131st. 131.1
punktą.

V1-282
Gauta
2020-11-05
Nr. S-302
V1-306
gauta 2020-1203

LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
vadovaudamasis LR mokslo ir studijų įstatymu2020-0724d. pradėjo tyrimą. Savo iniciatyva
dėl galimų
procedūrų pažeidimų, susijusių su Alytaus kolegijos
valdymo
organų veiklos, sprendimų bei sudėties
teisėtumu, t,y. ar nėra pažeidžiami MSĮ, Kolegijos Statute,
bei kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai. Prašo
pateikti reikalingus dokumentus. (Kolegijos Akademinės
tarybos
keitimo,,
Akademinės
tarybos
veiklą
reglamentuojančius, visų kolegijos teisės aktų ( taisyklių,
tvarkų ,reglamentų ir pan.), konkurso direktoriaus
pareigoms eiti organizavimą ir vykdymą, kolegijos
Akademinės tarybos posėdžių protokolų sprendimus, visų
dokumentų susijusių su D.R. skyrimu laikinai eiti
direktoriaus pareigas kopijas, direktoriaus rinkimai
2020m. liepos mėn.

Dėl papildomos informacijos Akademinės
tarybos
veiklą
reglamentuojančius
pateikimo
dokumentus nuo 2019m.,
Fakultetų dekanų skyrimo procedūras, Kolegijos tarybos
sudėties keitimo dokumentų kopijas ir pan.
Prašoma pateikti dokumentus
su pradėtu tyrimu 2020-0724
Į raštą 2020-12-02 Nr. S-355 Į raštą 2020-12-02 Nr. S-355 LR akademinės etikos
LR akademinės etikos
kontrolieriaus tarnyba. Dėl kontrolieriaus sprendimo
kontrolieriaus tarnyba. Dėl
2020-12-02 priimto spendimo Nr. SP-19

Dėl kontrolieriaus
sprendimo
2020-12-02 priimto

kontrolieriaus sprendimo
2020-12-02 priimto
spendimo Nr .SP-19
„Dėl kolegijos Akademinės
tarybos
procedūrų
pažeidimų"
(toliau
sprendimai) nuorašą.

5.

6.

„Dėl kolegijos Akademinės tarybos procedūrų pažeidimų
(toliau - sprendimai) nuorašą.
2020-12-02 Nr.-19 nustatė:
buvo gauti 3 atskiri pranešimai; susiję su galimais
procedūrų pažeidimais AK. Pranešimuose nurodyta, kad
procedūrų pažeidimai susiję su MSĮ ir Kolegijos Statuto
nesilaikymo renkant ir tvirtinant kolegijos valdymo
organus ir pareigų skyrimui kolegijos darbuotojams. Buvo
prašoma pateikti dokumentus: dėl docento pareigų
skyrimo, Akademinės tarybos sprendimų tarybos,
pirmininkų rinkimų, tarybos narių keitimo.

spendimo Nr. SP-19
„Dėl kolegijos Akademinės
tarybos procedūrų
pažeidimų (toliau sprendimai).
Nusprendė
Informuoti kolegiją ir LR
ŠMSM apie asmenis,
padarius procedūrų
pažeidimą ir rekomenduoti
kolegijai imtis priemonių,
kad būtų pašalinti
procedūrų pažeidimai ir jo
priežastys.

Gauta
2020-12-08
V1-312
Į gautą raštą
2020-12-08Nr.S-376

Dėl
galimų
procedūrų 2020-12-07 gautas raštas, kuriame prašoma įvertinti naujo
pažeidimų tarybos nario Tarybos nario rinkimų rezultatų teisėtumą.
rinkimų metu.
Rašte nurodoma, kad naujas narys į kolegijos tarybą
išrinktas galimai pažeidžiant procedūras.

LR Akademinės etikos ir
procedūrų
kontrolierius,
išanalizavęs
ir
įvertinęs
pateiktą informaciją ir ją
patvirtinančius dokumentus
nusprendė: pripažinti skundą
nepagrįstu.

gautą2020-1204 Nr.V2-350
2021-04-30 V186
Į 2021-04-29 Nr.
S-149
2020-12-08 V1313
Į gautą
2020-12-02
Nr.S-368 į gautą
el. laišką 2020-

Dėl kontrolieriaus sprendimo
išsiuntimo. Siunčiame LR
akademinės
etikos
kontrolieriaus
sprendimo
2021-04-29 Nr. SP-2

Dėl kontrolieriaus sprendimo išsiuntimo. Siunčiame LR
akademinės etikos kontrolieriaus sprendimo 2021-04-29
Nr. SP-2 „ Dėl 2020-11-16 skundo ir 2020-11-20d.
pranešimo dėl kandidato darbo patirties ir mokslo laipsnio.

Dėl tyrimo atnaujinimo. Dėl Tarnybos kontrolierius informuoja, kad 2020-12-07 gautas
papildomos
informacijos el. laiškas, dėl nesutikimo su akademinės etikos tarnybos
pareikimo.
kontrolieriaus 2020-12-02 priimtu sprendimu Nr. SP -19
„Dėl kolegijos akademinės tarybos pažeidimų“. Prašoma
pateikti informaciją, paaiškinimų kaip vyko paskyrimo
procedūros (atestacija, viešas konkursas ir pan.)

7.

8.

9.

12-07
2021-03-17
V1-64
Į gautą
2021-03-17
Nr.S-94
į gautą
2021-01-07
Nr.V2-3
2021-05-24 V1102
Akademinės
etikos
kontrolieriaus
2021-05-21 Nr.
S-170
2021-05-21 V199
2021-05-02 Nr.
S-17
2021-06-04
Nr V2-187

2021-06-01
V1-118
gautą 2021-0611
Nr. S-201
Į 2021-03-30
Nr.V2- 113
2021-06-23 Nr.

Dėl tyrimo pradėjimo ir
informacijos pateikimo

2020-12-31 Akademinės etikos kontrolieriaus tarnyba
pradėjo tyrimą savo iniciatyva dėl galimų procedūrų
pažeidimų susijusių su paskyrimu eiti docento pareigas
AK prašome pateikti dokumentus.

Gavus sprendimą 2021-0528
Nr. SP-4
„Dėl skyrimo eiti docento
pažeidimo. Eiti vienerius
metus docento pareigas
konkursas
neorganizuojamas

Dėl skyrimo eiti docento

Dėl papildomos informacijos Atliekant tyrimą ir susipažinus su pateikta informacija kilo
pateikimo.
papildomų klausimų, todėl prašoma pateikti dokumentus
susijusius su tyrimu

Sprendimas dėl skyrimo eiti docento pareigas.

Sprendimas, informuojame,

V2-217
į gautą 2021-0528
Nr.S-173
10.

11.

2021-06-30
Dėl informacijos pateikimo
Nr.S-216
Į gautą 2021-0607 Nr. V2-187,
2021-06-28 Nr.
V2-217
2021-07-02
Dėl sprendimo priėmimo
V1-131
2021-07-02 Nr.
S-219 Į gautą
2020-12-14
raštą Nr.V-2338

kad asmeniniu prašymu
direktoriaus įsakymu
Nr.
P
2021-06-22/27
atleidžiama iš docento
pareigų
Į gautą raštą dėl atestacijos rezultatų.

2021-07-02 Nr. SP-8 priėmė sprendimą
2021-07-02 Nr. SP-8
„Dėl kolegijos atestacijos ir konkursų komisijos procedūrų priėmė sprendimą
pažeidimų“
„Dėl kolegijos atestacijos ir
konkursų
komisijos
procedūrų pažeidimų“ ir
nusprendė informuoti AK ir
LR ŠMSM apie AK
atestacijos ir konkursų
komisiją pažeidusią 2019
m. MSĮ 58 str. 3 dalies ir
65 str. 1dalies nuostatas ir
2012 m. MSĮ 58 str. 3
dalies ir 65 str. 4 dalies
nuostatas ir rekomenduoti
AK imtis priemonių, kad
būtų pašalinti procedūrų
pažeidimai ir jų priežastys.

