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ALYTAUS KOLEGIJOS STUDENTŲ ETIKOS KODEKSAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Studentų etikos kodekse ( SEK ) skelbiamos bendražmogiškosios bei etikos vertybinės
nuostatos ir moralaus elgesio principai, kuriuos įsipareigoja taikyti visi Alytaus kolegijos studentai.
2. SEK skiriamas tam, kad padėtų kolegijos

studentams suprasti etiško elgesio

problemas, kurios gali kilti darbinėje veikloje, tarpusavio santykiuose, viešame gyvenime, bei
padėtų jas spręsti.
3. SEK

papildo

studentų,

teisių,

pareigų,

atsakomybės

nuostatas,

kurios

yra

reglamentuotos Aukštojo mokslo įstatyme, AK statute, vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose
norminiuose aktuose.
II. KAI KURIOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Plagijavimas - svetinių idėjų pateikimas kaip savų.
Etika – tai asmens elgesį ir veiksmus sąlygojantis vertybių taikymas.
Moralė - tai žmonių elgesį reguliuojančios normos ir principai.
Etikos problema netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas,pažeidžiant etikos
normas.
Vertybė - idėjos ir įsitikinimai formuojantys, skatinantys žmogaus būvį ar elgseną.
III. KODEKSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. SEK paskirtis nubrėžti tolerancijos ribas studentų tarpusavio santykiuose, išryškinti
akademinės etikos požiūriu vengtiną elgesį.
5. Esamiems ir naujai atėjusiems studentams padėti geriau suprasti, palaikyti ir puoselėti
svarbiausias akademinės srities vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją,
pilietinę atsakomybę.
6. Padėti studentams vertinti ir spręsti konkrečias akademinio gyvenimo situacijas kuriose
iškyla etinio pobūdžio klausimai.
7. Didinti prevencinį vaidmenį neetiško elgesio pasireiškimams.
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IV. PAGRINDINIAI STUDENTŲ ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS
REIKALAVIMAI
8. Būti nepakančiam bet kokiam akademiniam nesąžiningumui.
9. Pagarbiai elgtis su akademines bendruomenės nariais, nepažeidžiant jų akademinių
teisių ir asmens laisvės, nediskriminuoti kitų asmenų dėl jų lyties, tautybės, rasės, religijos,
įsitikinimų ar negalių.
10. Būti doru ir aktyviu visuomenės nariu, ugdyti savyje humanistines pažiūras, kurti
tolerancijos, santarvės, pasitikėjimo atmosferą, gerbti žmogaus teises ir orumą..
11. Nežeminti studento vardo etiketo nesilaikymu, narkomanija ar kitais visuomenei
nepriimtinais žalingais įpročiais.
12. Nesipuikuoti savo išsilavinimu ir gerbti visą legalią žmonių veikią, teikti savitarpio
pagalbą.
13. Tausoti kolegijos turtą ir laikytis nustatytos tvarkos kolegijos patalpose bei jos
teritorijoje.
14. Ugdyti kolegijos dvasią ir kultūrą, puoselėti akademines tradicijas.
15. Pripažindami tiesą, žinojimą ir supratimą aukščiausiomis studijų vertybėmis,
tikėdamiesi pasitikėjimo ir teisingo savųjų pasiekimų įvertinimo, aukštosios mokyklos studentai
įsipareigoja laikytis akademinio sąžiningumo principo. Šiurkščiausiais akademinio sąžiningumo
pažeidimais laikoma:
15.1.

plagijavimas, būdingi jo atvejai:

15.1.1. kai svetimas tekstas pateikiamas be citavimo ženklų - kabučių arba kitokio
pobūdžio išskyrimo iš viso teksto (pvz., atskira pastraipa, kursyvu);
15.1.2. kai perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar duomenis
nenurodomas tikslus šaltinis;
15.1.3. kai nurodomas klaidingas šaltinio puslapis arba tinklalapio lankymo data.
15.2.

sukčiavimas atsiskaitant už kursą ar jo dalį - kolokviumų, įskaitų, egzaminų ir pan.

metu. Būdingi sukčiavimo atvejai:
15.2.1. kai nusirašinėjama arba leidžiama kitam nusirašyti;
15.2.2. kai pasakinėjama, naudojamos ,,paruoštukės“ arba kitokios egzaminatoriaus
neleistos priemonės;
15.2.3. kai svetimas rašto darbas įteikiamas kaip savas arba kai pasinaudojama kito
studento darbu ar jo rezultatais atsiskaitant;
15.2.4. kai tas pats rašto darbas pateikiamas atsiskaitant už kelis kursus;
15.2.5. kai atsiskaitoma už kitą asmenį;
15.3.

padirbinėjimas. Būdingi atvejai:
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15.3.1. kai dėstytojo jau įvertintas rašto darbas pataisomas be dėstytojo sutikimo siekiant
pareikalauti aukštesnio įvertinimo;
15.3.2. kai padirbinėjami dėstytojų parašai, pažymos, kitokie dokumentai;
15.3.3. kai padirbinėjami akademinių užduočių (laboratorinių, kursinių ir kitų darbų)
duomenys ar rezultatai.
15.4.

pagalba kitam atliekant nesąžiningą akademinį veiksmą: plagijuojant, sukčiaujant

arba padirbinėjant.
15.5.

kyšininkavimas - atlygio už akademines paslaugas siūlymas arba davimas

(asmeninis ar grupinis).
16. Laikyti, kad moralės etikos normų laikymosi požymiu turi būti tiesos sakymas,
viešumas ir tiesos gynimas.
17. Tarpusavio santykiuose esant konfliktinėms situacijoms elgtis tolerantiškai, atvirai,
objektyviai, savikritiškai ir ieškoti taikaus sprendimo.
18. Pripažinti savo klaidas, jas taisyti.
19. Studentai turi būti kultūringi, humaniški, reiklūs sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti
neigiamas emocijas.
20. Kritika kitų kolegų atžvilgiu yra būtina ir naudinga, tačiau tik tada kai jie išlaikyta
etikos rėmuose. Kritikos tikslas - ne sutriuškinti kritikuojamąjį, o iškelti jo darbo trūkumus ir
draugiškai padėti jam išgyvendinti juos, pagerinti darbą.
21. Garbingai atstovauti AK vidaus ir išorės gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos vardą,
Lietuvoje ir užsienyje.
22. Gerbti kolegijoje veikiančias savivaldos institucijas, atstovaujančias studentams bei
darbuotojams.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. AK studentai įsipareigoja gerbti SEK ir rūpintis jo veiksnumu.
24. SEK įgyvendinimo priežiūra, iškylančių etikos probleminių klausimų sprendimą
vykdo bendruomenės narių, atstovavimo principu išrinkta SEK.
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