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ALYTAUS KOLEGIJOS ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETO 

SUDARYMO IR ĮGALIOJIMŲ PASIBAIGIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus kolegijos (toliau — Kolegija) atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto 

(toliau — Komitetas) sudarymo ir įgaliojimų pasibaigimo tvarkos aprašas (toliau — Aprašas) 

reglamentuoja Komiteto sudarymą, sudėties tvirtinimą, jo narių įgaliojimų pasibaigimo nustatytais 

pagrindais tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Kolegijos statutu, Akademinės etikos kodeksu, 

Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairėmis ir kitais teisės aktais. 

3. Apraše numatytos procedūros vykdomos laikantis šių principų: lygių galimybių, 

sąžiningumo, skaidrumo, nešališkumo, nediskriminavimo, objektyvumo, teisėtumo. 

 

II SKYRIUS 

KOMITETO SUDARYMO TVARKA 

 

4. Komitetas sudaromas 3 (trejiems) metams iš 6 (šešių) narių, turinčių akademinę 

ir/ar profesinę patirtį, reikalingą mokslo taikomųjų tyrimų atitikties mokslinių tyrimų etikai 

vertinimui: 

4.1. 2 (du) nariai, einantys docento pareigas ir atstovaujantys skirtingas studijų krypčių 

grupes.  

4.2. 1 (vienas) narys, dirbantis Kolegijoje ir turintis patirties asmens duomenų apsaugos 

srityje.  

4.3. 1 (vienas) narys, dirbantis Kolegijos administracijoje. 

4.4. 2 (du) nariai, turintys mokslo laipsnį, nuo Kolegijos socialinių partnerių. 

5. Komiteto sudarymo principai: 

5.1. Fakultetų tarybos į Komitetą skiria po 1 (vieną) narį (jam sutikus), einantį docento 

pareigas ir vykdantį mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus su akademiniame 

padalinyje vykdomomis studijomis susijusioje(-ose) kryptyje(-se) bei po 1 (vieną) narį, turintį mokslo 

laispnį, nuo socialinių partnerių. 

5.2. Kolegijos direktorius į Komitetą skiria 1 (vieną) narį, Kolegijos darbuotoją, turintį 

patirties asmens duomenų apsaugos srityje, bei 1 (vieną) narį, dirbantį Kolegijos administracijoje. 



6. Komiteto nariai gali eiti pareigas ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

 

III SKYRIUS 

KOMITETO SUDĖTIES TVIRTINIMAS IR NARIO ATŠAUKIMAS 

 

7. Komiteto sudėtį ir jos pakeitimus tvirtina Kolegijos akademinė taryba. 

8. Komiteto sudėtis ir jos pakeitimai viešai skelbiami Kolegijos internetinėje 

svetainėje. 

9. Komiteto nario įgaliojimai pasibaigia: 

9.1. Pasibaigus Komiteto kadencijai. 

9.2. Komiteto nariui mirus. 

9.3. Komiteto nariui atsistatydinus (atsistatydinimo prašymą Komiteto narys įteikia jį 

paskyrusio akademinio padalinio dekanui). 

9.4. Pasibaigus Komiteto nario, Kolegijos darbuotojo, darbo sutarčiai. 

9.5. Komiteto nariui netinkamai vykdant Komiteto darbo reglamente apibrėžtas 

funkcijas dėl Komiteto nario atšaukimo iš pareigų, Komiteto pirmininkas su argumentuotu prašymu 

kreipiasi į šį narį paskyrusią Fakulteto tarybą. Sprendimas dėl Komiteto nario atšaukimo priimamas 

Fakulteto tarybos posėdyje. 

10. Kai Komiteto nario įgaliojimai pasibaigia 9.2-9.5 punktuose aprašytais atvejais, 

Komiteto sudėtis papildoma nauju nariu, kurį skiria keičiamą narį delegavęs subjektas, vadovaujantis 

Aprašo II skirsnyje nurodyta Komiteto sudarymo tvarka. Naujas Komiteto narys išrenkamas likusiam 

Komiteto kadencijos laikui. 

11. Pasibaigus Komiteto kadencijai, Kolegijos akademinės tarybos pirmininkas šaukia 

naujai suformuoto Komiteto posėdį, kuriame iš Komiteto nario išrenkamas Komiteto pirmininkas ir 

sekretorius. 

 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Šis Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Kolegijos 

direktoriaus įsakymu. 

13. Visus šiame Apraše neaptartus klausimus, susijusius su Komiteto sudarymu, 

sudėties tvirtinimu, jo nario įgaliojimų pasibaigimu, sprendžia Kolegijos direktorius. 


