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ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto
Etikos kodekso II priedas

Akademinės etikos reikalavimai dėstytojams 

Mokymas ir mokymasis yra pagrindinė ISM universiteto ir jo akademinės bendruomenės veikla. 
Akademinėms bendruomenėms – studentams, lektoriams, mokslininkams, dėstytojams ir 
profesoriams emeritams – privalu vadovautis unikaliomis vertybėmis, apibendrintai vadinamomis 
akademine etika. Akademinės bendruomenės ir jos narių pagarba šioms vertybėms ir jų laikymasis 
vadinama akademiniu sąžiningumu. Akademinės etikos ir akademinio sąžiningumo pagrindu 
laikomos vertybės sudaro bendrąjį elgesio kodeksą, kurio griežtai laikosi viso pasaulio akademinės 
bendruomenės. 

ISM universiteto dėstytojai taip pat priklauso šiai tarptautinei akademinei bendruomenei. Atitinkamai 
visi ISM universiteto dėstytojai yra atsakingi už etišką ir sąžiningą elgesį. Kiekvienas dėstytojas 
privalo susipažinti su ISM Etikos kodeksu ir šiuo dokumentu. 

Šiame dokumente pateikiamos gairės dėstytojams, skirtos padėti priimti etiškus sprendimus dėstant. 

I. Etiškas dėstytojų elgesys

ISM universiteto dėstytojai – bet kuris universiteto darbuotojas ar kitu sutartiniu pagrindu samdomas 
asmuo, dalyvaujantis mokant ar vertinant ISM studentų pasiekimus – turi pareigą laikytis tam tikrų 
akademinės etikos ir sąžiningumo normų.

Su etika siejama dėstytojų atsakomybė:

1. Dėstytojai privalo skatinti dėstytojų ir studentų idėjų raiškos laisvę bei mainus.

2. Studentų žinių ir gebėjimų vertinimas turi būti sąžiningas, skaidrus ir suderinamas su dėstomu 
dalyku.

3. Naudojimasis studentų žiniomis bei gebėjimais asmeniniais tikslais laikytinas dėstytojo neetišku 
elgesiu. Neetiška naudotis studentų darbais juos skelbiant leidiniuose be tinkamos nuorodos į 
autorystę.

4. Dėstytojai privalo aktyviai mažinti studentų galimybes užsiimti akademiškai nesąžininga veikla ir 
kruopščiai siekti atskleisti studentų akademinio nesąžiningumo atvejus.

5. Dėstytojams draudžiama užsiimti patyčiomis – savo elgesiu siekti pakenkti, pažeminti, įbauginti 
ar naudoti prievartą prieš studentą ar studentų grupę – ar toleruoti studentų tarpusavio patyčias 
auditorijoje.

6. Dėstytojai privalo informuoti Etikos komisiją apie bet kokį studentų nesąžiningo elgesio atvejį 
(išsamiai aprašytą Etikos kodekso I priede), įskaitant plagiatą, sukčiavimą, duomenų klastojimą, 
egzaminų ar įskaitų klastojimą, naudojimąsi išorine pagalba egzamino ar vertinimo metu, kito 
asmens darbo pateikimą kaip savo, atvejus, kai uždirbama atliekant užduotis už kitus studentus, 
perkami darbai / atliktos užduotys ir pateikiami akademinės bendruomenės nariui vertinti 
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(nesavarankiškas kūrinio rengimas), kai tas pats jau įvertintas darbas / atlikta užduotis 
pateikiama studijuojant kitą dalyką ar kitam laipsniui gauti ir t.t.

7. Palaikydamas ISM pastangas visiems studentams padėti atitikti aukštus ISM akademinius 
standartus, ISM universitetas privalo sudaryti – ir padėti dėstytojams sudaryti – tinkamas sąlygas 
specialiųjų poreikių (pavyzdžiui, regėjimo, klausos, judėjimo ir kitą fizinę negalią, arba medikų 
patvirtintų mokymosi sutrikimų) turintiems studentams.

8. Dėstytojai privalo stengtis būti nešališki ir nediskriminuoti; pavyzdžiui, dėstytojai turėtų vengti 
atvejų, kai studento vertinimui įtakos turi jo dalyvavimas ar nedalyvavimas politinėje ar socialinėje 
veikloje.

9. Dėstytojai privalo saugoti studentų asmens duomenis Bendrojo asmens duomenų apsaugos 
reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta 
tvarka. 

10. Dėstytojai negali prašyti studento atskleisti asmens duomenis diskutuojant grupėje, išskyrus 
asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus atvejus.

11. Dėstytojai privalo saugoti konfidencialią informaciją apie studentą. Vadovaujantis informacijos 
konfidencialumo principu reikalaujama, kad dėstytojai: 

 visą gautą konfidencialią informaciją apie studentą laikytų konfidencialia, nepriklausomai nuo 
to, ar ji susijusi su studento akademine pažanga, asmeniniu gyvenimu ar politinėmis ir 
religinėmis pažiūromis;

 informaciją apie studento akademinius įvertinimus ar nuobaudas trečiosioms šalims 
atskleistų tik gavę raštišką studento sutikimą arba turėdami tam teisinį pagrindą, susijusį su 
žala kitiems asmenims; 

 vengtų aptarinėti studento pasiekimus, išskyrus atvejus, kai vertinami studentų apeliaciniai 
skundai, egzaminų ar įskaitų rezultatai ir kiti akademiniai klausimai, kuriuos siekiant 
objektyviai išspręsti toks aptarimas yra pateisinamas; 

 asmeninę informaciją naudotų tik švietimo ar mokslinių tyrimų tikslais ir tik gavę raštišką 
studento sutikimą; 

 užtikrintų, kad trečiosioms šalims nebūtų prieinamos viešam darbo gynimui neskirtos 
pastabos apie studento darbą ir (arba) atliktą užduotį;

12. Dėstytojai turi teisę pasirinkti, ar studento prašymu rašyti jam rekomendaciją, ar ne; rašydami 
rekomendacijas, dėstytojai turi stengtis būti sąžiningi ir objektyvūs.

13. Dėstytojai turi gerbti kolegų intelektualinę nuosavybę ir ją saugoti: autorinę kolegų parengtą 
mokomąją medžiagą – skaidres, užrašus, įrašus ir t. t. – naudoti tik gavus autoriaus leidimą ir 
tik nurodant medžiagos autorystę bei tiksliai cituojant. 

II. Drausminės priemonės už etikos pažeidimus

14. Etikos pažeidimus Etikos komisija svarsto Etikos komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka. 

15. Komisijai nusprendus, kad ISM universiteto darbuotojas pažeidė Etikos kodekso normas, 
Komisija pažeidimą padariusiam darbuotojui skiria įspėjimą ir (arba) papeikimą ir oficialiai apie 
tai informuoja ISM universiteto rektorių bei personalo vadovą, kurie tokį Komisijos sprendimą 
registruoja darbuotojo byloje, vadovaudamiesi ISM universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.

III: Apeliacinis procesas

16. Kaip išsamiai aprašoma ISM Etikos komisijos darbo reglamento nuostatų 8 punkte:
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i. Komisijos sprendimai ir rekomendacijos yra galutiniai ir neskundžiami ISM universitete, 
išskyrus paskirtos nuobaudos proporcingumą. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami 
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai.  

ii. Nuobaudos proporcingumas gali būti skundžiamas ISM universiteto rektoriui, kuris turi teisę 
raštu kreiptis į Komisijos pirmininką dėl etikos pažeidimą padariusiam asmeniui paskirtos 
nuobaudos proporcingumo persvarstymo.


