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ŠV. IGNACO LOJOLOS KOLEGIJOS ETIKOS KOMITETO DARBO REGLAMENTAS 

 

1. Komiteto posėdžiai šaukiami gavus pranešimą ar informaciją apie galimus akademinės etikos ir / 

ar procedūrų pažeidimus arba siekiant inicijuoti kodekso papildymus ar pataisas.  

2. Posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Komiteto pirmininkas. Jeigu gautas pranešimas ar 

informacija susijusi su Komiteto pirmininku, posėdį šaukia ir jam vadovauja vyriausias amžiumi iš 

likusių etikos komiteto narių.  

3. Pagrindas pradėti nagrinėjimą dėl galimo akademinės etikos pažeidimo:  

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

dokumentais.  

3.2. Kai Komitetui tampa žinoma pagrįsta informacija apie galimai padarytą etikos pažeidimą.  

4. Komiteto pirmininkas 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. 

5. Komitetas privalo išnagrinėti gautą pranešimą ar informaciją, priimti sprendimą ir raštu 

(pasirašytu Komiteto pirmininko) atsakyti pareiškėjui ar suinteresuotam asmeniui ne vėliau kaip per 

60 kalendorinių dienų nuo pranešimo ar informacijos gavimo dienos. Komitetas pranešimo ar 

informacijos išnagrinėjimo terminą gali pratęsti motyvuotu sprendimu.  

6. Kolegijos bendruomenės narys, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, yra informuojamas 

apie pranešimo turinį ir pateikia raštu paaiškinimus per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos. 

Esant akademinės bendruomenės narių, dėl kurių gautas pranešimas ar informacija, prašymui, gali 

būti pateikiama susipažinti su asmens duomenų subjektu susijusi esama medžiaga ir, jeigu reikia, ji 

nuasmeninama, nustačius kito asmens duomenų buvimą.  

7. Komitetas turi teisę priimti sprendimą, jeigu akademinės bendruomenės narys, dėl kurio gautas 

pranešimas ar informacija, atsisako pateikti arba nepateikia paaiškinimų per nustatytą laiką.  

8. Kolegijos bendruomenės narys, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, turi teisę dalyvauti 

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

9. Komiteto sprendimai dėl akademinės etikos pažeidimų priimami balsų daugumos sprendimu. 

10. Komiteto nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neatskleisti (neskleisti) tiriamos medžiagos 

ir / ar informacijos apie tiriamą medžiagą, kol atliekamas tyrimas, užtikrinti pranešėjo 

konfidencialumą.  

___________________________________________ 


