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ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI
1. Bendroji dalis
1.1. Etikos komisijos (toliau – Komisija) veiklos tikslas – sutelkti ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto (toliau – Universiteto) bendruomenės narius pripažinti,
palaikyti ir puoselėti svarbiausias Universiteto vertybes ir akademinės srities
vertybes, skatinti Universiteto bendruomenės narius laikytis etikos normų.
1.2. Etikos komisijos veiklos nuostatus tvirtina rektorius.
1.3. Komisijos sudėtį dvejiems metams tvirtina rektorius.
1.4. Etikos komisijos pirmininkas už Komisijos veiklą yra atskaitingas rektoriui.
1.5. Komisija nagrinėja Universiteto bendruomenės narių Etikos kodekso pažeidimų
atvejus.
1.6. Etikos komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio ir teikiami rektoriui.
1.7. Etikos komisija nagrinėja ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos kodekso
pažeidimo atvejus, gavusi raštišką pareiškimą apie kodekso pažeidimo atvejį iš
Universiteto bendruomenės nario.
1.8. Pranešimai ir informacija apie jį pateikusį asmenį yra laikomi konfidencialia
informacija. Etikos komisija privalo užtikrinti, kad jokia informacija apie pranešimą
ir jį pateikusį asmenį nebus paviešinta.
1.9. Pareiškimas dėl Etikos kodekso pažeidimo turi būti nagrinėjamas per 30 dienų
nuo pareiškimo gavimo dienos.
2. Etikos komisijos posėdžiai
2.1. Teisę sušaukti Komisijos posėdį turi Komisijos pirmininkas prieš tai Komisijos
narius raštu informavęs apie šaukiamo posėdžio dienotvarkę.
2.2. Komisijos posėdžiai laikomi teisėti jeigu juose dalyvavo ne mažiau kaip pusė
Komisijos narių.
2.3. Sprendimai Komisijoje priimami balsų dauguma.
2.4. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą svorį turi Komisijos pirmininko balsas.
2.5. Į Komisijos posėdžius su patariamojo balso teise gali būti kviečiami ir kiti
Universiteto bendruomenės atstovai.
2.6. Jeigu yra nagrinėjamas pareiškimas, kuriame Etikos kodekso pažeidimo subjektas
yra Komisijos narys, tokiu atveju jis yra nušalinamas nuo pareiškimo nagrinėjimo.
2.7. Jei Etikos kodekso pažeidimo subjektas yra Komisijos pirmininkas, pranešimas
apie kodekso pažeidimą turi būti teikiamas Universiteto rektoriui.
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3. Komisijos sudėtis
3.1. Komisiją sudaro šeši Universiteto bendruomenės atstovai:
3.1.1. du Universiteto dėstytojų atstovai, kuriuos renka Universiteto akademiniai
darbuotojai;
3.1.2. du Universiteto administracijos
administracijos darbuotojai;

atstovai,

kuriuos

renka

Universiteto

3.1.3. du Universiteto studentų atstovai (iš Vilniaus ir iš Kauno), kuriuos renka
Studentų atstovybė.
3.2. Komisijos pirmininką renka Komisijos nariai slaptu balsavimu pirmo naujai
išrinktos Komisijos posėdžio metu. Komisijos pirmininkas yra renkamas dviejų
metų kadencijai.
3.3. Buvusios Etikos komisijos pirmininkas, pasibaigus kadencijai, praveda pirmąjį
naujos Etikos komisijos posėdį, perduoda darbus ir esant poreikiui, dalyvauja
naujos Komisijos posėdžiuose šešis mėnesius kaip stebėtojas ir/ar patarėjas,
tačiau neturėdamas balsavimo teisės.
3.4. Jei Komisijos narys atsistatydina nesibaigus dviejų metų Komisijos kadencijai, į jo
vietą turi būti išrinktas kitas ISM bendruomenės narys.
3.5. Darbas Etikos komisijoje yra apskaitomas ir įvertinamas periodinių veiklos
pavedimų vertinimo metu.
3.6. Komisijos nariu negali būti asmuo savo veikloje turėjęs etikos nusižengimų ar
pažeidęs ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos kodekso normas.
4.

Komisijos funkcijos

4.4. Skatinti ir inicijuoti etines diskusijas.
4.5. Organizuoti renginius padėsiančius puoselėti Universiteto vertybes ir etiško elgesio
normas.
4.6. Rūpintis etiškos atmosferos palaikymu Universitete.
4.7. Inicijuoti Etikos kodekso tobulinimą.
4.8. Nagrinėti ISM bendruomenės narių Etikos kodekso pažeidimų atvejus.
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