Student4 pilietini4, mokslini4, verslumo, kurybini4 ir sportini4
projekt4 les4 skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo uz panaudotas
lesas tvarkos apraso
7 priedas

STUDENT{) PILIETINIT), MOKSLINIT), VERSLUMO, KURYBINIT) IR SPORTINIT) PROJEKTT) FINANSAVIMO VALSTYBES BIUDZETO
LESOMIS PROJEKTO VEIKLT) ATASKAITA
Projekto pavadinimas

Studenttt isitraukimo i akademines etikos puoselejim~ universitetineje bendruomeneje didinimas

Projekto vykdytojas

Vi lniaus universiteto student4 atstovybe

Ataskaitinis laikotarpis

2021 m. balandzio I d. - 2021 m. gruodzio I d.

Ataskaitos pateikimo data

2021 m. gruodzio 15 d.

I. JVYKDYTOS PROJEKTO VEIKLOS
Veiklos pavadinimas
Metodines medz iagos
parengimas

VU SA prograrnos
,,S~ziningai" mokymaiplanavimai

Trumpa projekto veiklos apzvalga

Esminiai veiklos rezultatai

Siekiant maksimalaus metodines medziagos panaudojarnumo, vykdytos

Parengta metodine medziaga, skirta studentt1

diskusijos del galimo metodines medziagos turinio. Atlikta poreikio analize

sv ietimui akademines etikos, s~zinin gumo

ir isgrynintos studentams aktualiausios akademines etikos temos. Surinkta ir

klausimais. Metodine medziaga patalpinta

ir apibendrinta teises aktuose bei kituose saltiniuose rasta informacija.

vusalt ir yra viesai pasiekiama ir bus

Atliktas turinio redagavimas ir maketavimas, pateikimas vusa.lt.

pasiekiama pasibaigus projektui.

Liepos 23--25 dienomis Kiskit1 stovyklavieteje buvo vykdomi VU SA

Veiklose dalyvavo 19 Vilniaus universiteto

programos ,,S~iningai" mokymai-planavimai. Veiklose dalyvavo 19

student4. Mokym4-planavim4 dalyviai

Vilniaus un iversiteto student4. Pagrindines mokym4-planavim4 prograrnos

susipazino su akademines etikos samprata,

dalys:

praplete zinias apie skirtingus akademines

1.

Kas yra akademine etika?

etikos principus. Taip pat dalyviai isigilino i
akademines etikos institucionalizavim~.

2

Veiklos metu dalyviai gilinosi i akademines etikos samprat~

Dalyviai susipazino su teoriniu ir praktiniu

pateikiam~ moksliniuose saltiniuose, Lietuvos aukst4.i4

prevencijos taikymo pagrindimu bei

mokykl4 akademines etikos kodeksuose, uzsienio universitel4

galimomis akademines etikos pazeidim4

reglamentavime, nacionalineje teisineje bazeje, metodiniuose

prevencijai skirtomis veiklomis. Planavim4

leidiniuose bei tarptautiniuose susitarimuose (Bolonijos

metu pasiektas VU SA programos

proceso komunikatai).

,,S~iningai" veiklos krypci4 nusistatymas,

0

2. Kas ir k~ veikia?
0

Dalyviai atliko teises akf4 reglamentuojanci4 Vilniaus

Studenf4 susipazinimas su akademines

universiteto Kamienini4 akademini4 padalini4 akademines

etikos samprata, instuticionalizavimu,

etikos komisij4, Vilniaus universiteto Centrines akademines

problematika ir galima pazeidim4 prevencija

etikos komisijos ir Lietuvos Respublikos Akademines etikos

parenge juos tolimesniam akademines etikos

ir procedur4 kontrolieres veikl~. Buvo issigrynintos

kulturos puoselejimui Universitete

kiekvienos is institucij4 funkcijos. Veiklos pabaigoje nubrez.ta

konsultuojant studentus, organizuojant

akademines etikos prieziur~ vykdanci4 institucij4 tarpusavio

programos veikla, igyvendinant renginius.

s~veika, hierarchija. Diskutuota apie akademines etikos

Mokym4-planavim4 dalyviams idiegtos

pazeidim4 prevencijos igyvendinim~.

ilgalaikes nuostatos del akademines etikos

3. Diskusija: Koks yra student4 vaidmuo puoselejant akademines etikos
kultur~?
0

sutarta del programos veiklos modelio.

laikymosi ir puoselejimo universitete.
Dalyvavy studentai tapo neoficialiais

!gyvendinta diskusija su Lietuvos Respublikos Akademines

akademines etikbs ambasadoriais savo

etikos ir procedlif4 kontroliere dr. Loreta Tauginiene, kurios

kamieniniuose akademiniuose padaliniuose.

metu aptarta akademines etikos problematika nacionaliniu ir
instituciniu lygmeniu. Diskutuota apie akademiny etik~
reglamentuojanci4 nacionalini4 ir Vilniaus universiteto teises

3
akt4 pokycius. Taip pat mokym4 dalyviai susipazino su
Akademines etikos ir procediir4 kontrolieriaus veikla bei
problematika. Diskusijos metu aptartas studen14 vaidmuo
puoselejant akademiny etik!l, idejos tolimesnems veikloms,
uzsienio aukstaj4 mokykl4 patirtys.
4. Kas yra prevencija?
0

Vilniaus universiteto destytojas, teisininkas, kriminologas dr.
Gintautas Sakalauskas skaite paskait!l apie prevencijos
sampratll teisine, kriminologine prasme. Dalyviai supazindinti
su prevencijos riisimis. Aptarti skirting4 prevencijos

1-.

pavyzdzi4 veiksmingumas bei teorinis pagrindimas.
Diskutuota apie akademiskai neetisko elgesio priezastis,
galimll akademines etikos pazeidim4 prevencijll.
5. 0 kaip daro kitur?
0

Atlikta Lietuvose ir uzsienio aukstosiose mokyklose vykdom4
akademines etikos pazeidim4 prevencijai skir14 veikl4
analize. Diskutuota apie toki4 veikl4 pritaikymll Vilniaus
universitete.

6. VU SA programos ,,S¥iningai" veiklos savianalize
0

Dalyviai susipazino su programos istorija, raida. Pristatyta
programos veiklos problematika, diskutuota apie galimus
pokycius.

7. VU SA programos ,,S¥iningai" veiklos planavimas

4
0

Atlikta akademines etikos problematikos analize, diskutuota
apie tolimesnes veiklos kryptis. Nustacius poreiki keisti
programos veikimo struktiircl, kurti naujo veiklos modelio
variantai.

VU SA programos
,,S¥iningai" jgyvendinama
veikla

Po liepos menesi vykusi4 VU SA programos ,,Sc!ziningai" mokym4-

Atnaujinta programos ,,S¥iningai"

planavim4, rinkta programos komanda. Vykdytos tolimesnes diskusijos apie

komanda, nusistatytos prioritetines veiklos

programos veiklas, metodus, prioritetines kryptis. Vykdyti atsiskaitym4

kryptys . Toliau vystytos diskusijos del

stebejimai Vilniaus universitete.

programos veiklos efektyvinimo.
Jgyvendinti atsiskaitym4 stebej imai rudens
semestro metu. Generuotos idejos ateities
renginiams. Dalyvavimas programos
veikloje studentams jdiegia prosocialias
nuostatas, kurios saugomos akademines

I

VU SA pirmakursi4
stovyklos

etikos.

Rugpjucio menesi vykusi4 fakultetini4 pirmakursi4 stovykJ4 metu pradeta

Igyvendintos 15 pirmakursi4 stovykl4

nauj4 Universiteto bendruomenes nari4 socialine ir akademine integracija.

visuose Vilniaus universiteto kamieniniuose

Stovykl4 metu pirmakursiai turejo galimyby susipazinti su kurso kolegomis,

akademiniuose padaliniuose. Stovyklose

destytojais, administracija. Pirrnakursi4 kuratori4 valandeles metu atkreiptas

dalyvavo apie 1100 studen14. Naujai i

demesys i akademines etikos svarbcl, paaiskinti lukesciai studentams del

Vi lniaus universitetcl jstojusiems studentams

akademinio S¥iningumo.

pradetos diegti akademines etikos,
S¥iningumo vertybes. Pirmakursi4
stovyklos, kaip pirmas realus susidurimas su
universiteto bendruomene, yra itin svarbios
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del kuriamo moralinio ir kulturinio pagrindo
akademineje bendruomeneje, todel
atkreiptas pirmakursi4 demesys i
akademines etikos svarb~, uztikrina
tolimesni pozityvl! j4 nuostat4 formavim~si.
lntegracijos savaite

Rugsejo menesi vykusios integracijos savaites metu pirmakursiai buvo

Pirmakursiai supazindinti su pagrindiniais

supazindinti su galimybe kreiptis i akademines etikos komisijas nutikus

akademines etikos, sqfiningumo principais

akademines etikos pazeidimui. Taip pat padarytas ivadas svieciant

ir pazeidimais. Taip pat pirmakursiai

pirmakursius akademinio rastingumo tema.

informuoti apie teisy kreiptis i akademines
etikos komisijas.

lnternetinio mokymosi
kurso parengimas

-

Sukurta darbo grupe itraukiant Vilniaus universiteto studentus i intemetinio

Parengti ir Vilniaus universiteto studentams

mokymosi kurso parengim~. Diskutuota del kurs4 metodikos, sudarytas

virtualioje mokymosi aplinkoje prieinami

kurs4 planas. Parengta kursams reikalinga medziaga: tekstai, skaidres,

kursai akademines etikos tematika.

uzduotys, filmuota vaizdo medziaga. Techniskai apdorota, sumontuota

Kursuose pateikiama informacija apie tai,

medziaga pateikta Vilniaus universiteto virtualioje mokymosi aplinkoje

kas yra akademine etika ir kokie yra jos

pagal parengt~ kurs4 planll. Parengtas kurs4 viesinimo planas numatant

pazeidimai, kas nutinka pazeidus akademirn:;

straipsnio parengim~, vizual4 kurimll, bendradarbiavimll su centrines

etikcl, kur kreiptis pastebejus akademines

administracijos bei bibliotekos komunikacijos skyriais, konkurs4

etikos pazeidimll, kaip nepazeisti

igyvendinimii.

akademinio sqfiningumo, kokios yra
Universiteto bendruomenes bendravimo
normos. Kursuose medziaga pateikiama
patogiai video bei vizualines medziagos
pagalba, parengtos pasitikrinimo,

6
reflektavimo uzduotys. Parengtas kurs4
viesinimo planas, pradeta igyvendinti
komunikacija. Kurs4 viesinimo planas
numatytas metams, taip prisidedant prie
ilgalaikio projekto rezultai4 viesinimo,
Advokacija, siekiant
ilgalaiki4 priemoni4, skiri4
akademines etikos
pazeidim4 prevencijai,
sukurimo

Akademines etikos pazeidim4 prevencijos klausimas itrauktas i VU SA

Parengta ir VU SA Parlamente patvirtinta

Parlamento darbo plan~. Parlamento posedzio metu studentai diskutavo apie

pozicija del akademines etikos pazeidim4

esam~ padeti Universitete su Vilniaus universiteto Centrines akademines

prevencijos Vilniaus universitete.

etikos komisijos pirmininke dr. Vigita Vebraite. Posedzio metu atkreiptas

Universiteto Centrineje akademines etikos

pirmininkes demesys i studen14 pastebimas problemas, pateikti siulymai.

komisijoje pateikti siulymai del atvej4

Tolimesnio klausimui nagrinejimui ir pozicijos parengimui sudaryta darbo

viesinimo, ombudsmeno pareigybes

grupe is Vilniaus universiteto student4. Dalis darbo grupei priklausanci4

isteigimo, komisijos veiklos rib4 prapletimo

student4 pagrindus apie akademines etikos problematik~ jgijo VU SA

itraukiant i akademines etikos pazeidim4

programos ,,S¥iningai" mokymuose vasar~. Darbo grupei parengus pozicij~

prevencij~ orientuoi4 veikl4 inicijavim~

ji pristatyta Parlamento posedzio metu ir patvirtinta. Planuojama jgyvendinti

Universitete. Atkreiptas Universiteto

tolimesny advokavcij~ siekiant pozicijoje numatyi4 siulym4 igyvendinimo

darbuotoj4 demesys del konsultavimo

Vilniaus universitete. Taip pat atnaujinus Vilniaus universiteto Centrines

akademines etikos klausimais trukumo,

akademines etikos sudeti, buvo pateikti siulymai del atvej4 viesinimo,

pateikti siulymai.

ombudsmeno pareigybes steigimo bei komisijos veiklos prapletimo. Su
Universiteto darbuotojais aptarta studen14 konsultavimo akademines etikos
klausimais problema, aptarti galimi sprendimo budai.
II. VEIKLOS AT ASKAITOS PRIEDAI:

Priedas nr. 2 VU SA progtam0s .�ingai" mokym

i,-planavimlf nuotraukos
Pricdas nr. 3 VU SA Parlamento posedti'I dalbo
tvarlc�
Pricdas nr. 4 Pim1akursiq stovykh.1 ouotnwkos
Priedas nr. 5 lntegracijos savaitcs nuotraukos
Pricdas nr. 6 VU SA programos ..S�ingai.. mokymq-p

lanavim'l dalyviq qrms
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