Šiaulių Universtiteto Studentų Etikos kodeksas
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių Universiteto (toliau – ŠU) Etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) apima
pagrindines ŠU studentų etikos ir elgesio normas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja
Lietuvos Respublikos teisės aktai, ŠU vidaus tvarkos dokumentai.
2. Kodeksas remiasi Žmogaus teisių deklaracija, Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, ŠU Statutu ir kitų Lietuvos ir užsienio
universitetų etikos kodeksais.
3. Kodeksas taikomas visiems ŠU studentams.
4. Kodekse nustatomi būdingi etikos normų pažeidimų atvejai, tačiau jų sąrašas
nėra baigtinis.
5. Yra etikos pažeidimas ar ne, – tą kiekvienu atveju lemia konkretaus įvykio
aplinkybės. Pažeidimų išdėstymo eilė Kodekse nereiškia pažeidimo svarbos.
6. ŠU Etikos kodeksas bendruomenės narių ar Etikos komisijos iniciatyva turėtų
būti keičiamas ir tobulinamas.
7. ŠU bendruomenės lojalumas Universitetui, pagarba, kurio viena iš raiškos
formų – problemų sprendimo universiteto bendruomenės viduje prioritetas.

II. ETIKOS PRINCIPAI IR NORMOS

1. Akademinė laisvė ir atsakomybė
1.1. Pagarba Universitetui ir jo bendruomenei – kiekvienas ŠU studentas privalo būti
tolerantiškas ir etiškas. Studento santykiai su dėstytojais turi būti grindžiami
akademinio bendradarbiavimo, skaidrumo, geranoriškumo, tarpusavio pasitikėjimo
ir sąžiningumo principais.
1.2. Pažeidimai:
1.2.1. Studento, dėstytojo, darbuotojo arba universiteto vardo žeminimas dėl
netinkamo elgesio ar akademinės drausmės pažeidimų.

1.2.2. ŠU turto ir kitokių išteklių eikvojimas ir naudojimas ne pagal paskirtį.
1.2.3. Žala ŠU įvaizdžiui – Universtiteto vardo ir išteklių naudojimas privačiam
verslui, politinei, religinei veiklai ar asmeniniams poreikiams tenkinti.
1.2.4. Dėstytojų ir studentų nuomonių kritikavimas, neturint aiškių ir pagrįstų
argumentų.
1.2.5. Plagiavimas, sukčiavimas, mokslo duomenų falsifikavimas ar neobjektyvus
interpretavimas.
1.2.6. Dovanų, paslaugų teikimas dėstytojams bei kitiems ŠU darbuotojams.
1.2.7. Informacijos apie studento įvertinimus ar nuobaudas paviešinimas be jo
sutikimo.

2. Etiški asmeniniai santykiai
2.1. Lygios teisės ir galimybės. Studentų tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo,
draugiškumo bei pagarbos vienas kitam principais.
2.2. Pažeidimai:
2.2.1. Fizinis,

psichologinis

ar

emocinis

smurtas,

šmeižtas,

seksualinis

priekabiavimas prie ŠU bendruomenės narių.
2.2.2. Siekis nepelnytai išsiskirti ar nepagrįstai reikalauti išskirtinių teisių.
2.2.3. Privataus pobūdžio informacijos apie asmenį panaudojimas mokymo ar
tyrimo tikslams be jo sutikimo.
2.2.4. Diskriminacija dėl lyties, rasės, tautybės, amžiaus, etninės priklausomybės,
negalės, seksualinės orientacijos ir religijos.
2.2.5. Nesąžininga konkurencija, spaudimas siekiant asmeninės naudos, svarbios
informacijos slėpimas.

2.3. Padorumas ir moralinė atsakomybė.
2.4. Pažeidimai:
2.4.1. Necenzūrinių žodžių vartojimas viešosiose vietose.
2.4.2. Rūkymas tam neskirtose vietose (pagal viešosios tvarkos įstatymą).
2.4.3. Buvimas apsvaigusiems, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas
ir platinimas Universitete ir jo teritorijoje.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. KODEKSO ĮGYVENDINIMAS
1. Etikos kodeksas ir jo pakeitimai tvirtinami 2/3 akademinių grupių (pogrupių)
seniūnų balsų konferencijos metu.
2. Kiekvienas Universiteto studentas privalo laikytis šiame Kodekse išdėstytų
elgesio normų ir principų. Kodeksas skelbiamas ŠU SA tinklapyje.
3. Sankcijos už Etikos kodekso normų pažeidimus skiriamos administracine
tvarka, vadovaujantis „Šiaulių universiteto studijų nuostatais“, „Šiaulių
universiteto statutu“.

