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1. KODEKSO PAREIŠKIMAS: 
LCC tarptautinis universitetas (toliau – LCC) yra institucija, įkurta krikščioniškųjų įsitikinimų 
pagrindu. Tai atsispindi jos misijoje, pagrindinėse vertybėse, vizijos pareiškime ir įsipareigojime 
istoriniam krikščioniškajam tikėjimui, įkūnytam Nikėjos bei Apaštalų tikėjimo išpažinimuose. Nors 
LCC akademinės bendruomenės nariai pripažįsta, kad mūsų bendruomenė yra įvairialypė ir kad 
didelė dalis mūsų etinių įsipareigojimų yra tokie patys kaip ir kitų tikėjimų bei įsitikinimų žmonių, 
mes siekiame atspindėti krikščioniškąjį charakterį visose akademinio gyvenimo srityse, įskaitant tai, 
kaip dėstome, kaip atliekame mokslinius tyrimus bei ko tikimės iš savo studentų. Šiame Akademinės 
etikos kodekse aptariamos visos trys sritys. 
 
LCC remiasi šiomis pagrindinėmis vertybėmis, formuojančiomis etinius LCC įsitikinimus: 
 
1. LCC mano, kad artes liberales išsilavinimas mokymąsi integruoja į visus gyvenimo aspektus. 
2. LCC remiasi krikščioniškąja pasaulėžiūra, kviečiančia visus žmones augti tiesoje ir siekti atkūrimo 
sekant Jėzaus Kristaus Evangelija. 
3. LCC vertina bendruomenę kaip saugią vietą, kurioje žmonės yra gerbiami, įgalinami veikti ir jais 
tikima, taip išsaugant jų orumą. 
4. LCC siekia abipusių, autentiškų ir pasitikėjimu grįstų santykių. 
5. LCC vertina kultūrų ir tradicijų, asmenybių ir nuomonių įvairovę. 
 
Šis Akademinės etikos kodeksas grindžiamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 
akademine etika ir procedūromis, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų 
kontrolieriaus rekomendacijomis mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų 
rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo, LCC statutu bei „LCC vidine kokybės užtikrinimo sistema“. 
 
2. TERMINOLOGIJA: 
1. Akademinė etika: moralinės vertybės, principai ir sąžiningumo standartai, kuriuos pabrėžia šis 
Akademinės etikos kodeksas ir kurių privalo laikytis LCC akademinė bendruomenė. 
2. Akademinė bendruomenė: LCC dėstytojai, įskaitant asocijuotus dėstytojus, administracijos 
darbuotojus, studentus, mokslo darbuotojus ir profesorius emeritus. 
3. Akademinės etikos pažeidimas: tyčinis arba netyčinis šio Akademinės etikos kodekso 
nesilaikymas. 
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3. AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSO TIKSLAI: 
1. Vykdyti krikščioniškaisiais moralės standartais pagrįstą LCC misiją. 
2. Skatinti visų LCC akademinės bendruomenės narių etišką elgesį. 
3. Sukurti ir įgyvendinti akademinės disciplinos sistemą. 
4. Sukurti ir įgyvendinti stebėjimo ir priežiūros sistemą. 
5. Išlaikyti gerą įstaigos įvaizdį ir kurti didesnį kitų institucijų pasitikėjimą. 
6. Nustatyti etiško akademinio elgesio standartus. 
7. Nustatyti vieningus, aiškius ir skaidrius LCC akademinės bendruomenės akademinės etikos 
standartus. 
 
 
4. AKADEMINĖS ETIKOS PRINCIPAI: 
 
Bendrieji akademinės etikos principai: 
Pagrindiniai LCC akademinės etikos principai iš esmės remiasi Lietuvos Respublikos akademinės 
etikos ir procedūrų kontrolieriaus rekomendacijomis mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės 
etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo ir yra tokie: 
 
1. Sąžiningumas: iš savo akademinės bendruomenės jos akademinėje (dėstymo, mokymosi, tyrimų ar 
administravimo funkcijų vykdymo) veikloje LCC tikisi sąžiningumo. 
2. Teisingumas: siekdama teisingumo įgyvendinimo, LCC siekia išlaikyti vienodus institucinius 
reikalavimus, procedūras ir praktiką visiems akademinės bendruomenės nariams. 
3. Pagarba: iš akademinės bendruomenės narių tikimasi elgtis pagarbiai vieni kitų atžvilgiu bei gerbti 
žmogaus teises, išsakytas idėjas arba pagrįstą kritiką. 
4. Atsakomybė: iš akademinės bendruomenės narių tikimasi, kad jie ne tik patys laikysis etiško 
elgesio, tačiau skatins ir kitus akademinės bendruomenės narius pripažinti tiek asmeninę, tiek 
bendrą atsakomybę už savo veiksmus. 
5. Lygybė: akademinės bendruomenės nariai laikomi lygiais prieš įstatymus bei vidaus taisykles. 
6. Pasitikėjimas: LCC puoselėja pasitikėjimo kultūrą, kurioje skatinama laisvai keistis idėjomis ir 
sudaryti sąlygas visiems akademinės bendruomenės nariams išnaudoti savo potencialą. 
7. Akademinė laisvė: visi akademinės bendruomenės nariai turi su savo studijų sritimi susijusio 
mokymo bei mokslinių nuomonių reiškimo laisvę, nebijodami susidorojimo. 
8. Skaidrumas: nors pripažįstama, kad turi būti gerbiamos konkrečios asmens privatumo ribos, vis 
dėlto mūsų tikslas yra skatinti tiesioginį bendravimą abipusį poveikį šalims turinčiais klausimais, 
nesvarbu, ar tai būtų dėstytojų bendravimas su dėstytojais, ar dėstytojų su studentais, pripažįstant, 
kad asmeninių interesų atskleidimas dialoge gali būti naudingas. 
 
 
Pedagoginės etikos principai: 
iš visų LCC akademinės bendruomenės narių tikimasi nenukrypti nuo LCC misijos „teikti 
krikščionišką artes liberales išsilavinimą, kuris savo įvairialypę akademinę bendruomenę ugdo būti 
pilietiškais visuomenės tarnautojais ir vadovais“. Mūsų misija ir pagrindinės vertybės turi atsispindėti 
bendruomenės dėstytojų bendravime su studentais tiek auditorijose, tiek už jų ribų. Svarbiausia, kad 
dėstytojai stengtųsi su kitais, įskaitant studentus, elgtis mandagiai, maloniai ir pagarbiai. 
 
LCC iš dėstytojų tikisi, kad jie: 
1. reikštų pagarbą studentams, gerai pasiruošdami savo mokomiesiems kursams. Tai apima savalaikį 
atvykimą į paskaitas, gerą pasiruošimą, aiškių nurodymų, skiriant užduotis, davimą, savalaikį 
įvertinimų apie studentų darbus pateikimą, darbų vertinimus, laikantis aiškių kriterijų, pažymių 
studentams pateikimą ir savo pasiekiamumo studentams užtikrinimą atitinkamomis darbo 
valandomis ne paskaitų metu; 
2. būtų nešališki studentų atžvilgiu, vertindami kursinius darbus, bei santykiuose su atskirais 
studentais; dėstytojai privalo užtikrinti lygias mokymosi galimybes visiems studentams, nepaisant jų 
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lyties, rasės, etninės priklausomybės, tikėjimo, politinių nuostatų, seksualinės orientacijos, amžiaus ir 
socialinės padėties; 
3. užtikrintų, kad studentai su negalia turėtų lygias galimybes dalyvauti LCC programose ir veikloje, 
kaip pabrėžiama LCC studentų su negalia politikoje; 
4. rodytų akademinio sąžiningumo, kokio jie tikisi iš studentų, pavyzdį vengdami plagijavimo ir kitų 
akademinio nesąžiningumo formų; 
5. skatintų mokinių diskusijas ir klausimus, nežemindami ir nemenkindami kitų nuomonės; 
6. palaikytų LCC ir kitus darbuotojus bei dėstytojus, nesiveldami į apkalbas, neatskleisdami 
konfidencialios informacijos ir neviešindami vidinių ginčų; 
7. saugotų studentų duomenų konfidencialumą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
nuostatas; 
8. prireikus būtų pasirengę tarnauti akademinei bendruomenei, neapsiribodami mokymu, pavyzdžiui, 
dirbtų komisijose, būtų studentų patarėjais, dalyvautų fakulteto posėdžiuose ir prisidėtų prie savo 
katedrų klestėjimo; 
9. vengtų rodyti ar palaikyti išskirtinius ar romantiškus santykius su studentais, kaip pabrėžiama 
Santykių su studentais tvarkoje; 
10. atsiribotų nuo universiteto veiklos, dėl kurios galėtų kilti akademinės bendruomenės nario 
privačių ir LCC interesų konfliktai, priimtų kompromisinius sprendimus ir sprendimus darbo vietoje; 
11. griežtai laikytųsi visų LCC žmogiškųjų išteklių skyriaus politikų. 
 
 
Mokslinių tyrimų etikos principai: 
LCC akademinės bendruomenės narių mokslinė veikla turi būti grindžiama sąžiningumu, socialine 
atsakomybe ir etišku elgesiu su žmonėmis bei gyvūnais. 
Iš LCC akademinės bendruomenės narių tikimasi vengti įsitraukti į toliau nurodytas veiklas (sąrašas 
apima, tačiau tuo neapsiriboja): 
 
1. Plagijavimą: 
a. naudoti tikslius skelbtus ar neskelbtus autoriaus žodžius be kabučių ir (arba) nenurodant šių 
žodžių šaltinio; 
b. naudoti kito asmens rašytą darbą ir pateikti jį kaip savo (pvz.: naudojantis nuslėptojo autoriaus 
paslaugomis); 
c. kopijuoti lenteles, grafikus ar diagramas, visas arba jų dalis, nenurodant šaltinio; 
d. perfrazuoti kito asmens konceptualiąją sistemą, mokslinių tyrimų planą, interpretacijas bei bet 
kokias kitas rašytines ar žodines idėjas (pvz.: idėjas, pasisavintas asmeninio bendravimo metu ar iš 
žodinių pristatymų), nenurodant šaltinio. 
 
2. Mokymo, mokslinių tyrimų ar studijų turinio, vaizdų, duomenų, įrangos ar procesų Klastojimą su 
netikslumais: 
a. nuslėpti arba maskuoti duomenis (klastoti tikruosius duomenis, sumažinant duomenų kiekį arba 
praleidžiant duomenis, kurie neatitinka norimų išvadų ar rezultatų); 
b. klastoti duomenis (nepateisinamai manipuliuoti mokslinių tyrimų duomenimis, siekiant sukurti 
klaidinantį įspūdį). 
 
3. Išgalvojimą (pateikti melagingus duomenis, bandymus ar kitą svarbią informaciją paraiškoje, 
tyrime ar tyrimo ataskaitoje). 
 
4. Hipotezės pritaikymą prie rezultatų – praleisti mokslinių tyrimų rezultatus, kurie nepatvirtina 
hipotezės, arba išgalvoti hipotezę, remiantis mokslinio tyrimo rezultatais. 
 
5. Pramanytą autorystę (įtraukti nesamą asmenį į mokslinių tyrimų darbo bendraautorystę arba 
įtraukti bendraautorius be jų sutikimo). 
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Mokslinių tyrimų etikos užtikrinimas: 
LCC Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas. Visi LCC akademinės bendruomenės nariai bei 
išoriniai moksliniai tyrėjai, norintys vykdyti tyrimus, kurie bus skelbiami už universiteto ribų arba 
naudojami baigiamajam darbui ar verslo planui ir kuriuose dalyvaus žmonės ir (arba) bus naudojami 
gyvūnai, LCC Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetui turi pateikti paraišką ir papildomą 
medžiagą, tokią kaip naudosimos priemonės, informuoto sutikimo formos kopija ir leidimo rinkti 
duomenis raštas (jei tyrimo dalyviai yra iš kitų institucijų nei LCC). Tyrimą leidžiama atlikti tik gavus 
Atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto leidimą. 
 
„Turnitin“: visiems studentams suteikiama galimybė nuskenuoti savo rašytinius darbus (pvz.: 
referatus bei baigiamuosius darbus) į antiplagijavimo sistemą „Turnitin“, kuri yra laisvai prieinama 
LCC. Kiti akademinės bendruomenės nariai taip pat raginami patys patikrinti savo mokslinius tyrimus 
„Turnitin“ sistemoje. 
 
Studentų akademinės etikos principai: 
LCC siekia būti institucija, įtraukiančia krikščioniškąsias charakterio savybes į visus savo sprendimus, 
veiklą ir programas. Todėl akademinis sąžiningumas yra labai svarbus. Bendras studentų ir dėstytojų 
darbas grindžiamas abipusiu pasitikėjimu. Pasitikėjimas ir sąžiningumas yra pagrindiniai tvirto 
charakterio ir atsakingojo pilietiškumo bruožai. 
 
LCC siekia, kad, atlikdami akademines užduotis, studentai išsiugdytų sąžiningumą, pasitikėjimą ir 
tvirtą charakterį. LCC skatina studentus ugdyti savo mąstymą ir daryti išvadas remiantis savo pačių 
atliktais moksliniais tyrimais. Studentų rašto darbai, užduotys ir kiti darbai turi atspindėti jų pačių 
mintis ir pastangas. LCC tiki, kad kiekvienam studentui ar studentei turi būti atlyginama už jo (jos) 
paties (pačios) darbą, ir kad jis (ji) neturėtų gauti naudos iš darbo, atlikto ne jų pačių arba atlikto 
nesąžiningai. 
 
Todėl LCC nustato šiuos galimus akademinės etikos pažeidimus ir jų pasekmes: 
 
1. Plagijavimas: 
plagijavimu laikomas bet kuris iš šių pažeidimų: 
 
a. tikslus skelbtų ar neskelbtų autoriaus žodžių naudojimas be kabučių ir (arba) nenurodant šių 
žodžių šaltinio; 
b. kito studento tiriamojo darbo ar rašto užduoties panaudojimas (viso arba jo dalies) ir jo pateikimas 
kaip savo; 
c. kito asmens rašyto darbo panaudojimas ir jo pateikimas kaip savo. Pavyzdžiui, pasinaudojus 
nuslėptojo autoriaus arba kito asmens suteiktomis perrašymo arba redagavimo paslaugomis, kad 
tikrasis darbas taptų neatpažįstamu; 
d. lentelių, grafikų ar diagramų, visų arba jų dalių, kopijavimas nenurodant šaltinio; 
e. kito asmens konceptualiosios sistemos, mokslinių tyrimų plano, interpretacijų bei bet kokių kitų 
rašytinių ar žodinių idėjų perfrazavimas (idėjų, pasisavintų asmeninio bendravimo metu ar iš žodinių 
pristatymų, naudojimas), nenurodant šaltinio; 
f. ankstesnio arba dabartinio dalyko darbo nukopijavimas kitam dalykui tinkamai nepateikus 
nuorodų. 
 
Darbo vadovo nuožiūra darbas gali būti laikomas minimaliai nuplagijuotu arba iš esmės nuplagijuotu, 
taip kaip tai apibrėžta Dėstytojų vadove bei Studento vadove. Jei, darbo vadovo nuomone, darbas 
nuplagijuotas minimaliai, jis pareikalaus, kad darbas būtų perrašytas, už bausmę sumažinant 
įvertinimo pažymį. Įvertinimo sumažinimą nustato darbo vadovas. Jei, darbo vadovo nuomone, 
užduotis nuplagijuota iš esmės, darbas įvertinamas 0 balų be galimybės atgauti prarastus [kreditų] 
taškus. Darbo vadovas kartu su nuplagijuotu darbu Studijų skyriui pateikia Akademinio nusižengimo 
pranešimą, kurio formą galima rasti adresu https://lcc.lt/academics/forms-requests. 
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2. Sukčiavimas: 
sukčiavimu laikomas bet kuris iš šių pažeidimų: 
 
a. kito studento atsakymų kopijavimas atliekant bet kokį testą, egzaminą ar namų užduotį; 
b. egzamino arba testo metu naudoti darbo vadovo nepatvirtintą medžiagą. 
 
Jei studentas sukčiauja klausimyno, testo ar baigiamojo egzamino metu, studento egzaminas gali 
būti neužskaitytas. Už egzaminą studentas gauna 0 balų. Dėstytojas kartu su klausimynu, testu arba 
baigiamuoju egzaminu Studijų skyriui pateikia Akademinio nusižengimo pranešimą, kurio formą 
galima rasti adresu https://lcc.lt/academics/forms-requests. 
 
3. Kiti akademiniai nusižengimai: 
kitų tipų akademiniai nusižengimai: 
 
a. įrodymų arba statistinių duomenų, vaizduojančių tariamus originalius tyrimus, išgalvojimas; 
b. pasiūlyto įvertinimo pagerinimo testo pakartotinis įteikimas, nepakeitus jokios testo informacijos 
po to, kai jis buvo dėstytojo pažymėtas pastabomis arba įvertintas balais; 
c. to paties darbo ar jo dalių pateikimas daugiau nei vienam dalykui ar užduočiai be atitinkamo darbo 
vadovo žinios ir patvirtinimo; 
d. sąmoningas prisidėjimas prie kito studento inicijuojamo sukčiavimo ar plagijavimo, dalijantis 
medžiaga su kitu studentu sukčiavimo tikslais; 
e. hipotezės pritaikymas prie rezultatų – mokslinių tyrimų rezultatų, kurie nepatvirtina hipotezės, 
praleidimas arba hipotezės išgalvojimas, remiantis mokslinio tyrimo rezultatais; 
f. pramanyta autorystė (nesamų asmenų įtraukimas į mokslinių tyrimų darbo bendraautorystę arba 
bendraautorių įtraukimas be jų sutikimo); 
g. sutartinis sukčiavimas – prašymo atlikti akademinę užduotį pateikimas kitam asmeniui, kai 
studentas kito atliktą darbą vėliau pateikia įskaitai kaip savo. Tai apima mokėjimą kitam asmeniui, 
kad jis atliktų akademinę užduotį, prašymą, pateikiamą draugui ar šeimos nariui atlikti studento 
užduotį nemokamai, keitimąsi užduotimis su kitu studijuojančiuoju, užduoties atsisiuntimą iš 
interneto šaltinių; 
h. bet kokie kiti akademinį sąžiningumą kompromituojantys veiksmai. 
 
Jei studentas padaro akademinį nusižengimą, dėstytojas Studijų skyriui kartu su nusižengimo 
aprašymu ir jį apibūdinančiais dokumentais pateikia Akademinio nusižengimo pranešimą, kurio 
formą galima rasti adresu https://lcc.lt/academics/forms-requests, o Studijų skyrius jį perduoda 
Prorektoriui akademiniams reikalams. 
 
Drausmė ir nuobaudos: 
Du esminio plagijavimo atvejai arba vienas esminio plagijavimo atvejis kartu su bet kokia kita 
sukčiavimo arba akademinio nusižengimo forma vienos akademinės disciplinos metu sąlygoja kurso 
neužskaitymą, įspėjamąjį laišką studentui ir drausminantį susitikimą su Prorektoriumi akademiniams 
reikalams. 
 
Du esminio plagijavimo atvejai arba vienas esminio plagijavimo atvejis kartu su bet kokia kita 
sukčiavimo arba akademinio nusižengimo forma dviejų akademinių disciplinų metu sąlygoja 
įspėjamąjį laišką studentui ir drausminantį susitikimą su Prorektoriumi akademiniams reikalams. 
Trečiasis esminio plagijavimo, sukčiavimo ar kito akademinio nusižengimo atvejis baigiasi pašalinimu 
iš universiteto. 
 
5. AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSO LAIKYMOSI STEBĖJIMAS IR PRIEŽIŪRA: 
Siekdamas paskatinti griežtą šių nuostatų laikymąsi, LCC universitetas yra įgyvendinęs toliau 
išdėstytas procedūras. 
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Kursų vertinimai 
Studentai atlieka visų kursų ir visų dėstytojų vertinimus. Šie kursų vertinimai peržiūrimi, siekiant 
įvertinti bendrą padėtį bei identifikuoti susirūpinimą keliančias sritis, jais grindžiami aptarimai tarp 
Katedrų vedėjų ir dėstytojų. Tendencijų duomenų rinkimas ir analizė yra nuolatinė kokybės 
užtikrinimo priemonė. Visų vertinimų suvestinės saugomos dėstytojų bylose Studijų skyriuje. 
 
Įvertinimo apskundimo procesas 
Studentas, manantis, kad buvo įvertintas neteisingai, turi iš eilės atlikti šiuos veiksmus: 
 
a. Pateikti raštišką apeliaciją įvertinimą skyrusiam dėstytojui, nurodant priežastį (-is), dėl kurios (-ių), 
studento nuomone, įvertinimo pakeitimo reikalavimas yra pagrįstas. Suplanuoti susitikimą su 
dėstytoju, kurio metu dėstytojas paaiškins studentui, kaip buvo nustatytas jo įvertinimas. 
Studentams susisiekti su dėstytojais gali padėti Studijų skyrius. 
 
b. Jei dėstytojas nemano, kad įvertinimo pakeitimas būtų pagrįstas, o studentas nori tęsti apeliacinio 
skundo procedūrą, studentas gali pateikti raštišką skundą Prorektoriaus akademiniams reikalams 
biurui. Dėstytojas gali būti paprašytas peržiūrėti įvertinimo pagrindą ir pateikti peržiūros ataskaitą 
Prorektoriui akademiniams reikalams. 
 
c. Apeliaciniai skundai dėl įvertinimų turi būti pateikti dėstytojams ir išspręsti ne vėliau kaip per 14 
dienų po įvertinimų pateikimo studentams. Jei dėstytojas nemano, kad įvertinimo pakeitimo 
reikalavimas pagrįstas, studentai gali pateikti apeliacinį kreipimąsi Prorektoriui akademiniams 
reikalams per 21 dieną po įvertinimų gavimo. Prorektorius akademiniams reikalams informuoja 
studentus apie galutinį sprendimą ne vėliau kaip per 28 dienas nuo apeliacinio kreipimosi gavimo. 
 
Akademinės etikos komisija 
Jei kuris nors akademinės bendruomenės narys mano, kad kitas akademinės bendruomenės narys 
(išskyrus studentus) pažeidė šio kodekso sąlygas, tas akademinės bendruomenės narys turi pateikti 
skundą Akademinės etikos komisijai; komisija, savo ruožtu, skundą išnagrinėja, ištiria ir pateikia 
rekomendaciją dėl tolesnių veiksmų. 
 
Komisijos sudėtis: Komisijos nariai turi būti nepriekaištingos reputacijos ir renkami į toliau nurodytas 
pozicijas: 
a. Akademinės tarybos pirmininkas (dvejų metų kadencija); 
b. Personalo skyriaus atstovas (dvejų metų kadencija); 
c. Mokslo tarybos pirmininkas (dvejų metų kadencija); 
d. Atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto pirmininkas (dvejų metų kadencija); 
e. Socialinis partneris (priklausomai nuo atvejo). 
f. Pastaba: pirmaisiais metais po komisijos sudarymo, kad tuo pačiu metu iš komisijos nepasitrauktų daug 
narių, pirmieji išrinkti Akademinės tarybos ir Mokslo tarybos nariai komisijoje dirba vienerius metus. 
 
 
Komisijos narių skyrimas: 
Akademinės etikos komisijos narius skiria Akademinė taryba ir jų skyrimas užregistruojamas 
Akademinės tarybos posėdžio protokole. 
 
Komisijos nario atšaukimas: 
Akademinės etikos komisijos narys gali būti atšauktas dėl vienos iš šių trijų priežasčių: 1) komisijos 
narys atsistatydina ir Akademinei tarybai pateikia oficialų atsistatydinimo pareiškimą; 2) nutraukiama 
komisijos nario darbo sutartis; 3) komisijos narys pripažintas padaręs šio Kodekso straipsnių 
pažeidimą. 
 
Tarnybos sąlygos: darbo komisijoje laikas yra vieneri metai, tačiau nariai gali dirbti ir ilgiau. 
Akademinės etikos komisija pirmininką skiria kiekvienais metais. 
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Komisijos pareigos: Komisija turi susirinkti ne rečiau kaip du kartus – mokslo metų pradžioje, kad 
supažindintų su tvarka naujus narius, ir metams paskirtų pirmininką bei antrojo semestro pradžioje, 
kad įvertintų Kodekso standartų įgyvendinimo efektyvumą ir pateiktų pasiūlymus dėl šio Kodekso 
keitimo. Be šių metinių posėdžių, komisija renkasi tik tada, kai reikia nagrinėti skundus. Kiekvienų 
akademinių metų pabaigoje Komisijos pirmininkas turi pateikti ataskaitą, kurioje būtų apibendrinta, 
kaip Universitetas laikosi Kodekso, ir nurodomas per metus Komisijai pateiktų skundų skaičius, jei 
tokių būta; ši ataskaita pateikiama Prorektoriui akademiniams reikalams. 
 
Komisijos teisės: prašyti ekspertų patarimo, o jeigu pažeidimas liečia kelias institucijas – pranešti apie 
tai kitai institucijai. 
 
Komisijos valdymo principai: Komisijos nariai turi stengtis būti nešališkais, saugoti visos informacijos 
konfidencialumą, būti dėmesingais klausytojais ir įsipareigoti išspręsti problemas per trumpiausią 
įmanomą laiką. 
 
Skundų pateikimo tvarka:  
Jei LCC akademinės bendruomenės narys (asmuo A) mano, kad kitas narys (asmuo B) pažeidė šio 
Kodekso straipsnius, jei įmanoma, asmuo A pirmiausia turėtų pasistengti apie tai tiesiogiai ir privačiai 
pasikalbėti su asmeniu B. Taip pripažįstama, kad kai kada rūpesčių gali sąlygoti nesusipratimai arba 
neišsamios žinios.  
 
Tačiau šis pasiūlymas neturėtų būti taikomas, jei asmuo A iš asmens B jaučia tam tikrą grėsmę; taip 
pat ir pavaldiniai neturėtų tiesiogiai konfrontuoti su savo vadovais. 
 
Jei asmuo A mano, kad jo su akademine etika susijęs susirūpinimas vertas tolesnio tyrimo, asmuo A 
gali pateikti skundą Akademinės etikos komisijos nariui asmeniškai arba el. paštu adresu 
ethics@lcc.lt.  Šiuo adresu siunčiamų el. laiškų gavėjas turi būti Akademinės etikos komisijos 
pirmininkas. 
 
Akademinės etikos komisija nepriima anoniminių skundų. Tačiau Akademinės etikos komisija laikosi 
griežtos visos su skundu susijusios informacijos konfidencialumo ir, kaip pridera, neatskleidžia 
asmens A tapatybės asmeniui B. 
 
Skundų nagrinėjimas: 
Gavęs skundą, pirmininkas pirmiausia turėtų susitikti su asmeniu A, kad sužinotų daugiau 
informacijos ir apsispręstų dėl atitinkamų tolesnių priemonių. Jei įmanoma, šis susitikimas turėtų 
įvykti per savaitę nuo skundo gavimo. Dėl šių reikalų pirmininkas gali konsultuotis su kitais 
Akademinės etikos komisijos nariais. 
 
Pirmininkas turėtų informuoti asmenį B apie skundo pobūdį ir paprašyti asmens B pateikti 
informaciją. Asmuo B gali prašyti asmeninio susitikimo su pirmininku arba visa Akademinės etikos 
komisija, arba pasirinkti pateikti Komisijai raštišką pareiškimą. 
 
Pirmininkas, jei tai pagrįsta, gali prašyti informacijos iš kitų susijusių asmenų, išlaikydamas kiek 
įmanoma daugiau konfidencialumo. 
 
 
Pirmininkui gavus išsamius asmens A ir asmens B pareiškimus, pirmininkas sušaukia Akademinės 
etikos komisiją, kad įvertintų skundo pagrįstumą. Komisija turėtų siekti pasiekti susitarimą dėl to, ar 
buvo pažeistas Akademinės etikos kodeksas, ar tai buvo šiurkštus pažeidimas ir pan., tačiau, jei 
bendro sutarimo pasiekti nepavyksta, gali balsuoti. 
 

mailto:ethics@lcc.lt
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Akademinės etikos komisijai nustačius, kad šis Kodekso pažeistas nebuvo, asmenims A ir B per 20 
darbo dienų pateikiamas rašytinis tokio sprendimo pareiškimas. 
 
Jei Akademinės etikos komisija nustato, kad asmuo B pažeidė Akademinės etikos kodeksą, abiems 
asmenims – A ir B – pateikiamas rašytinis tokio sprendimo pareiškimas. Akademinės etikos komisija 
neturi teisės nutraukti dėstytojo arba darbuotojo darbo santykių. Tačiau raštiškas Komisijos 
sprendimo pareiškimas bus pateiktas tiek tiesioginiam asmens B vadovui, tiek LCC personalo skyriui. 
Šis skyrius nustato tolesnius veiksmus, jei jų nusprendžiama imtis, o nuobaudos, be kitų, gali apimti: 
paaukštinimo pareigose atmetimą, atsisakymą suteikti ilgalaikes atostogas, o padarius šiurkštų arba 
antrą ar trečią pažeidimą, gali būti teikiama rekomendacija dėl atleidimo Personalo skyriui. 
6. AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSO KŪRIMAS IR PERŽIŪRA: 
Akademinės etikos kodekso sukūrimą ir įvedimą inicijuoja Akademinė administracija, Akademinė 
taryba, Rektoratas arba kita Universiteto institucija. 
 
Akademinės etikos kodeksą rengia Akademinės etikos kodekso darbo grupė, kurią skiria 
Prorektorius akademiniams reikalams, ir kurią sudaro Akademinės tarybos atstovai, Mokslo tarybos 
atstovai, Studijų kokybės vadovas, Personalo skyriaus atstovai. 
 
 
Akademinės etikos kodeksas gali būti peržiūrimas ir keičiamas, jei: 
a. keičiasi Lietuvos įstatymai arba nacionalinė teismų praktika; 
b. Akademinės etikos komisija nusprendžia, kad Akademinės etikos kodeksas turi būti pakeistas; 
c. Akademinės etikos kodekso darbo grupė Kodekso projektą pristato akademinei bendruomenei 
Visų darbuotojų ir dėstytojų susirinkimo metu ir mano, kad reikia įtraukti akademinės 
bendruomenės pateiktus pasiūlymus. 
 
Akademinės etikos kodeksą ir jo pakeitimus tvirtina Akademinė taryba ir patvirtina Rektoratas. 
 
Patvirtintas Akademinės etikos kodeksas bus skelbiamas LCC tinklalapyje bei aptariamas su visa 
akademine bendruomene Visų darbuotojų ir dėstytojų susirinkimo metu. 
 
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS: 
 
Universitetas Akademinės etikos kodeksą įgyvendina savo laisva valia. 
 
Akademinės etikos kodeksas surašytas dviem kalbomis – anglų ir lietuvių, kurios abi turi vienodą 
teisinę galią. 
 
Priėmus Akademinės etikos kodeksą, Akademinio sąžiningumo politika nustoja galios. 


