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KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS  

ETIKOS KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (toliau - Kolegija) Etikos komiteto veiklos nuostatai 

(toliau -Nuostatai) nustato Kolegijos Etikos komiteto, nagrinėjančio ir sprendžiančio nesutarimus bei 

konfliktus, profesinės etikos pažeidimus tarp kolegijos bendruomenės narių kompetencijas ir darbo tvarką. 

2. Etikos komiteto darbą reglamentuoja šie Nuostatai, Kolegijos akademinės etikos kodeksas, 

Mokslo ir studijų įstatymas, Kolegijos Statutas ir kiti teisės aktai bei bendros moralės ir etikos nuostatos. 

3. Etikos komitetas klausimus svarsto kolegialiai, objektyviai ir nešališkai, atsižvelgdamas į visas 

reikšmingas aplinkybes bei informaciją, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. 

 

II. ETIKOS KOMITETO TIKSLAS IR PASKIRTIS 

 

4. Etikos komiteto tikslas – nagrinėti ir spręsti bendruomenėje kylančius konfliktus, etikos 

pažeidimus.  

5. Etikos komiteto paskirtis – patarti bendruomenės nariams etiniais klausimais, kad visi jos nariai 

įsijungtų į dorus, garbingus, demokratiškus santykius su mokymo institucija, tuo gerindami jos veiklos 

taktiką ir strategiją.  

 

II. ETIKOS KOMITETO SUDARYMAS, VEIKLOS SRITIS ir ORGANIZAVIMAS 

 

6. Etikos komitetas sudaromas vadovaujantis Kolegijos akademinės etikos kodekso nuostatomis. 

7. Komitetą sudaro 7 nariai. Į komitetą siūlo po vieną darbuotoją kolegijos padaliniai ir studentų 

atstovybė. Etikos komiteto narius trejiems metams tvirtina kolegijos akademinė taryba. 

8. Etikos komiteto nariai eina pareigas ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Komitetas dirba 

vadovaudamasis Etikos komiteto veiklos nuostatais. Komitetas į posėdžius turi teisę kviesti ekspertus. 

9. Etikos komitetas inicijuoja etikos kodekso papildymus ar pataisas ir teikia juos svarstyti ir tvirtinti 

kolegijos akademinei tarybai. 

10. Etikos komitetas priima ir svarsto pranešimus ar informaciją apie galimus akademinės etikos 

pažeidimus. 

11. Etikos komiteto posėdžiai šaukiami gavus pranešimą ar informaciją apie galimus akademinės 

etikos pažeidimus arba siekiant inicijuoti kodekso papildymus ar pataisas. 

12. Etikos komiteto posėdžius šaukia ir jiems vadovauja etikos komiteto pirmininkas. Jeigu gautas 

pranešimas ar informacija susijusi su komiteto pirmininku, posėdį šaukia ir jam vadovauja vyriausias 

amžiumi iš likusių etikos komiteto narių. 

13. Etikos komitetas pranešimo ar informacijos apie galimus akademinės etikos pažeidimus 

nenagrinėja, jeigu nuo galimų pažeidimų padarymo ar paaiškėjimo dienos iki pranešimo yra praėję daugiau 

kaip vieni kalendoriniai metai. Apie sprendimą nenagrinėti pranešimo ar informacijos ir perdavimą 

pranešimo ar informacijos Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui etikos 

komitetas raštu asmeniui praneša ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo ar informacijos gavimo 

dienos. 

14. Etikos komitetas apie sprendimą nenagrinėti pranešimo ar informacijos nedelsiant praneša ir 

susijusią medžiagą perduoda Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui, kuris 

nusprendžia dėl tyrimo savo iniciatyva pradėjimo. 

15. Pranešimai dėl galimų etikos pažeidimų pateikiami raštu etikos komiteto pirmininkui. Priimami 

svarstyti tik motyvuoti pranešimai. Anoniminiai pranešimai nagrinėjami kolegijos nustatyta tvarka. 

16. Pagrindas pradėti nagrinėjimą dėl galimo akademinės etikos pažeidimo: 



16.1. Asmens (pareiškėjo) rašytinis pranešimas su nurodytais faktais ir juos pagrindžiančiais 

dokumentais. 

16.2. Kai etikos komitetui tampa žinoma informacija apie galimai padarytą etikos pažeidimą. 

17. Etikos komitetas privalo išnagrinėti gautą pranešimą ar informaciją, priimti sprendimą ir raštu 

(pasirašytu etikos komiteto pirmininko) atsakyti pareiškėjui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo 

pranešimo gavimo dienos. Etikos komitetas išnagrinėjimo terminą gali pratęsti motyvuotu sprendimu. 

18. Akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas pranešimas, yra informuojamas apie 

pranešimo turinį ir pateikia raštu paaiškinimus per5 darbo dienas nuo informavimo dienos. Etikos komitetas 

turi teisę priimti sprendimą, jeigu bendruomenės narys atsisako pateikti arba nepateikia paaiškinimų per 

nustatytą laiką. 

19. Akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas pranešimas, turi teisę dalyvauti etikos 

komiteto posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs pranešimas ar informacija. 

20. Etikos komiteto nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neatskleisti tiriamos medžiagos kol 

atliekamas tyrimas, užtikrinti pranešėjo konfidencialumą. 

21. Etikos komiteto sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių 

komiteto narių balsai pasiskirsto po lygiai, komiteto pirmininko balsas yra lemiamas. 

22. Etikos komitetas, išnagrinėjęs pranešimą ar informaciją ir nustatęs akademinės etikos pažeidimą, 

atsižvelgdamas į į pažeidimo sunkumą, priima sprendimą: 

22.1. Raštu įspėti akademinės bendruomenės narį ir paskelbti nuasmenintą informaciją apie etikos 

komiteto sprendimą kolegijos interneto svetainėje. 

22.2. Rekomenduoti kolegijos vadovui paskirti vieną ar kelias sankcijas, numatytas kolegijos teisės 

aktuose. 

22.3. Rekomenduoti akademinės etikos užtikrinimo priemones kolegijoje. 

 

IV. ETIKOS KOMITETO SPRENDIMAI 

 

23. Išnagrinėjęs pareiškimą arba gautą informaciją, Etikos komitetas priima sprendimą, kuriuo 

konstatuojamas akademines etikos pažeidimo arba jo nebuvimo faktas. 

24. Etikos komitetas turi teisę teikti rekomendacinio pobūdžio sprendimus Kolegijos direktoriui dėl 

drausminių nuobaudų darbuotojams arba studentams skyrimo už akademinės etikos pažeidimus, taip pat 

kitokių poveikio priemonių taikymo. 

25. Etikos komiteto sprendimai (išvados) yra rekomendacinio pobūdžio priimant sprendimą dėl 

darbo sutarties pratęsimo, darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas, atestavimo, braukimo iš studentų sąrašų, 

vykdant konkursą dėstytojo ar kitoms pareigoms bei kitais atvejais. 

26. Etikos komitetas turi teisę teikti išvadas, kuriose išdėsto nuomonę tam tikru klausimu, 

apibendrina darbo praktiką. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Etikos komiteto veiklos procedūriniai klausimai, nenumatyti šiame reglamente, sprendžiami 

Etikos komiteto posėdžių metu. 

28. Šių nuostatų normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo, Kolegijos 

statuto ir Kolegijos akademines etikos kodekso nuostatoms. 

29. Etikos komiteto veiklos nuostatai gali būti pildomi, keičiami Komiteto posėdyje dalyvaujančių 

narių balsų dauguma. 

30. Etikos komiteto veiklos dokumentai saugomi Kolegijos nustatyta tvarka. 

31. Etikos komiteto veiklos nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo patvirtinimo 

dienos. 

32. Etikos komiteto veiklos dokumentai skelbiamas viešai Kolegijos tinklalapyje.  

 


