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VILNIAUS UNIVERSITETO CENTRINĖS AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vilniaus universiteto Centrinė akademinės etikos komisija (toliau – Komisija) yra
nepriklausoma Universiteto akademinės savivaldos institucija, sudaryta vadovaujantis
Vilniaus universiteto statutu ir savo veikloje besivadovaujanti Akademinės etikos kodeksu ir
Senato patvirtintais Komisijos nuostatais. Komisija pagal kompetenciją nagrinėja skundus ir
kreipimusis dėl akademinės etikos pažeidimų ir aiškina savo nuostatus bei Akademinės etikos
kodeksą. Iki 2021 m. rugsėjo mėnesio veiklą vykdė 2018 m. rugsėjo 25 d. Senato nutarimu
sudaryta Komisija, vadovaujama prof. Ritos Šerpytytės. Komisijai baigus kadenciją, Senatas
2021 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. SPN-45 patvirtino naują Komisijos sudėtį 3 metų
kadencijai. Komisiją sudaro 8 įvairių akademinių padalinių atstovai: penki Universiteto
dėstytojai ar mokslo darbuotojai ir trys Vilniaus universiteto Studentų atstovybės kiekvienais
metais deleguojami studentai: pirmininkė doc. dr. Vigita Vebraitė, pirmininkės pavaduotoja
doc. dr. Marija Jakubauskienė, doc. dr. Aleksej Burov, doc. dr. Tatjana Kochanė, doc. dr.
Deividas Šlekys, studentų atstovai Ilijas Kulinič, Jorigis Jonas Marčėnas ir Aistė Rinkevičiūtė.
Svarbiausia Komisijos veiklos sritimi ir toliau galima laikyti ginčų ir skundų dėl
akademinės etikos nagrinėjimą. 2021 metais Komisija posėdžiavo 10 kartų ir išnagrinėjo 12
skundų ir kreipimųsi: 2 iš jų buvo gauti iš studentų, 8 – iš Universiteto darbuotojų ir 2 iš išorės
subjektų (moksleivės ir buvusio akademinės bendruomenės nario). Į Komisiją penkiskart
kreiptasi su prašymu nagrinėti ginčą pirmąja instancija, o 7 kartus – skundžiant kamieninių
akademinių padalinių komisijų priimtus sprendimus ar neveikimą. Du kartus Komisija skundus
tenkino ir pripažino akademinės etikos pažeidimus, net 7 skundus ar pareiškimus atsiėmė patys
pareiškėjai.
Galima atkreipti dėmesį, kad kreipimųsi į Komisiją skaičius išliko panašus kaip ir
pastaraisiais metais: 2018 metais į Komisiją kreiptasi 12, 2019 metais – 11, o 2020 metais – 14
kartų. Praėjusiais metais Komisija nagrinėjo skundus ir pareiškimus dėl neetiško elgesio su
kolegomis, akademinės etikos normų nesilaikymo už Universiteto ribų, publikacijos prieskyros
pakeitimo be autoriaus žinios.
Vertinant per 2021 metus gautus skundus ir kreipimusis, galima pateikti šiuos
apibendrinimus:
-

Sumažėjo studentų kreipimųsi dėl galimų etikos pažeidimų, tačiau padaugėjo
darbuotojų teikiamų skundų. Tai pat yra sumažėjęs skaičius skundų dėl padalinių
akademinės etikos komisijų priimtų sprendimų. Be to, nemaža dalis skundų buvo
atsiimti pačių pareiškėjų;

-

Buvo tirti du skundai, susiję su akademinio personalo neetišku elgesiu už Vilniaus
universiteto ribų;

-

Daugėja atvejų, kai Vilniaus universiteto bendruomenės nariai tiesiog kreipiasi su
paklausimais apie galimybes kreiptis su skundais, tačiau trumpai paaiškinus
procedūrą, nurodžius teisės aktus, jų nepateikia.

Komisija priimdama sprendimus ir kitais būdais spręsdama ginčus dėl akademinės
etikos savo veikloje taikė 2020 m. spalio 21 d. Senato nutarimu patvirtintas Akademinės etikos
kodekso ir Komisijos nuostatų redakcijas. Šiuose dokumentuose didesnis nei anksčiau dėmesys
skirtas Komisijos veiklos, jos priimtų sprendimų viešinimui. Įgyvendinant šiuos dokumentus,
Komisija ėmė administruoti atskirą skiltį „Akademinė etika“ Universiteto interneto puslapyje,
kurioje skelbiami nuasmeninti Komisijos sprendimai, veiklos ataskaitos, svarbiausi
Akademinės etikos teisės aktai ir naudingos aktualios nuorodos. Ateityje Komisija savo ir
padalinių komisijų veiklos viešinimui, grįžtamojo ryšio surinkimui, veiklos tobulinimui
atsižvelgiant į besiklostančią praktiką bei kylančias problemas planuoja skirti dar didesnį
dėmesį.
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