
Atmintinė dėstytojams dėl akademinio sąžiningumo užtikrinimo atsiskaitymų metu 

 

Siekiant užtikrinti sąžiningą studentų elgesį atsiskaitymo metu, dėstytojai prieš kiekvieną atsiskaitymą 

privalo: 

1. priminti studentams apie būtinybę atsiskaitymo metu elgtis sąžiningai ir duoti pasirašyti sąžiningumo 

pasižadėjimo lapelyje/LSMU Moodle sistemoje; 

2. pareikalauti, kad studentai su savimi neturėtų mobiliųjų telefonų ir išmaniųjų laikrodžių. Juos atsinešęs 

studentas juos turi palikti tam skirtoje saugioje vietoje 

3. pareikalauti, kad studentai su savimi neturėtų asmeninių daiktų, nesusijusių su atsiskaitymu ir sudaryti sąlygas 

tų daiktų pasidėjimui atokiau nuo pačių studentų; 

4. priminti studentams pasakant aplinkybes, turinčias įtakos vertinimui ir rezultatams: 

 „Jeigu egzistuoja aplinkybės, galinčios turėti įtakos vertinimo procesui ir rezultatams, studentas privalo jas 

prieš egzaminą/kaupiamojo balo baigiamąjį patikrinimą ar bet kurio kito komponento vertinimą pranešti vertinimą 

vykdančiam dėstytojui. Paaiškinimai, pateikti po vertinimo, nenagrinėjami“ (LSMU Studijų reglamento 261 

punktas).  

 „Vertinimo metu studentas ar klausytojas gali naudotis tik iš anksto, prieš vertinimą, viešai nurodytais 

informacijos šaltiniais ir priemonėmis. Naudojimasis kitais, nei šiame punkte nurodytais informacijos šaltiniais ir 

priemonėmis, yra draudžiamas“ (LSMU Studijų reglamento 233.9 punktas). 

Kaip elgtis pastebėjus nesąžiningą elgesį 

1. Dėstytojas privalo nebeleisti toliau tęsti atsiskaitymo nesąžiningu elgesiu įtariamam studentui; 

2. Dėstytojas privalo pareikalauti nesąžiningai besielguso studento atiduoti turėtas neleistinas priemones; 

3. Studentui atsisakius atiduoti turėtas neleistinas priemones, apie tai informuoti tarnybiniame pranešime; 

4. Dėstytojas privalo pareikalauti nesąžiningai besielgusio studento parašyti pasiaiškinimą. 

5. Dėstytojas privalo parašyti tarnybinį pranešimą (1 Priedas) apie pastebėtą nesąžiningo elgesio faktą.  

6. „Pranešimai apie vertinimo etikos pažeidimus teikiami fakulteto dekanui. Pranešimus gali pateikti 

vertinamieji, vertintojai, vertinimo stebėtojai ar kiti akademinės bendruomenės nariai. Pranešimas fakulteto dekanui 

gali būti pateikiamas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo atitinkamo etikos pažeidimo padarymo ar nuo sužinojimo 

apie tokio etikos pažeidimo padarymą“ (LSMU Studijų reglamento 300 punktas). 

7. „Vertinime dalyvaujančiam vertintojui ar vertinimo stebėtojui įtarus, kad studentas ar klausytojas naudojasi 

neleistinais šaltiniais ar priemonėmis, ar juos turi, studentas ar klausytojas turi padėti išsklaidyti įtarimus. Studento 

ar klausytojo nesutikimas bendradarbiauti vertinamas kaip jo akademinio nesąžiningumo įrodymas ir vertinimo 

tvarkos pažeidimas (LSMU Studijų reglamento 235 punktas)“.  

Nesąžiningo elgesio nuslėpimo faktas yra laikomas etikos pažeidimu. 

8.  „Akademinio sąžiningumo pažeidimai vertinimų metu (LSMU Studijų reglamento 307 punktas): 

 kalbėjimas;  

 mobiliųjų telefonų, kitų elektronikos priemonių arba kitokių neleistinų informacijos šaltinių turėjimas ir 

naudojimasis;  

 nusirašymas nuo kito studento ar klausytojo;  

 apsimetimas kitu studentu ar klausytoju.“ 

9. „Akademiniu nesąžiningumu rengiant rašto darbus yra laikomi šie atvejai (LSMU Studijų reglamento 

309 punktas):  

 plagijavimas; 

 darbo dublikavimas; 

 tyrimų duomenų klastojimas; 

 kiti šio Reglamento 309 punkte nenumatyti atvejai, kuriais apgaulės būdu siekiama geresnių rezultatų.“  



1 Priedas. Tarnybinio pranešimo forma 

 

____________________________ 

(Vardas Pavardė) 

 

____________________________ 

(Pareigos) 

 

__________________________________ 

(Padalinio pavadinimas) 
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Pridedama: 
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