PATVIRTINTA
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto
Rektoriaus 2011 m. spalio 17 d.
Įsakymu Nr. 01-07-56
ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO
ETIKOS KODEKSAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (toliau – Universiteto) Etikos kodeksas
apibrėžia pagrindines Universiteto akademikų, studentų ir kitų darbuotojų (toliau – ISM
bendruomenės narių) etiško elgesio nuostatas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, darbo sutartys ir Universiteto vidaus taisyklės.
2. Etikos kodekso tikslai:
- apibrėžti ir įgyvendinti ISM bendruomenės narių veiklos pagrindines etikos normas
ir principus;
- suburti ISM bendruomenės narius, kad jie pripažintų, laikytųsi ir puoselėtų
Universiteto vertybes – patirtį, verslumą, socialinę atsakomybę ir partnerystę;
- įtvirtinti pagrindinius etinius akademinės veiklos principus − tiesos siekį ir
akademinę laisvę − ir juos atsakingai taikyti;
- skatinti ISM bendruomenę priimti sąžiningus sprendimus, atsižvelgiant į etinius
aspektus.
II. ETIKOS NORMOS IR PRINCIPAI
3. ISM bendruomenės nariai įsipareigoja:
- laikytis Universiteto Etikos kodekso nuostatų ir tinkamai atstovauti Universitetui;
- aktyviai propaguoti akademinio sąžiningumo standartus – mokant, mokantis ir
atliekant mokslinę tiriamąją veiklą;
- netoleruoti Universiteto intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų;
- netoleruoti korupcijos, sukčiavimo ar mėginimų daryti neigiamą poveikį Universiteto
bendruomenės narui atvejų;
- nenurodyti ryšių su Universitetu reiškiant asmeninį, religinį arba kokį nors kitą
požiūrį, galintį pakenkti Universiteto reputacijai;
- prisidėti prie tolydaus tobulėjimo dalykiška kritika bei dalyvavimu;
- vengti privačių ir Universiteto interesų konfliktų.
4. Tarpasmeniniai ISM bendruomenės narių santykiai turi būti grįsti pagarba,
geranoriškumu, nešališkumu, kalbos laisve, nediskriminavimu ir akademiniu
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solidarumu; pagrindinis šių santykių tikslas – užtikrinti mokymo, mokymosi ir mokslinių
tyrimų kokybę ir kūrybišką atmosferą.
5. ISM bendruomenės nariai privalo užtikrinti konfidencialios Universiteto ir jo
suinteresuotųjų šalių informacijos saugumą. Konfidenciali Universiteto informacija, kuri
neviešinama – tai informacija apie Universiteto turtą ir finansines operacijas, taip pat
duomenys apie Universiteto akcininkus, klientus ir ISM bendruomenės narius.
6. Kiekvienas tiesioginis arba netiesioginis pasiūlymas priimti ar įteikti dovaną už tam
tikrą numatomą arba prašomą paslaugą ar įsipareigojimą, sukeliantis asmeninių ir
Universiteto interesų konfliktą, laikomas papirkimu, todėl yra nepriimtinas.
7. ISM bendruomenės narių santykiai yra grįsti bendradarbiavimo ir skaidrumo principais.
Saistantys neakademiniai ir nedarbiniai įsipareigojimai gali sukelti interesų konfliktą,
todėl darbo vietoje privalu vengti dviprasmiškų santykių.
III. ETIKOS KODEKSO PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
8. Privalu viešai apsvarstyti Etikos kodekso projektą, nes kodekso veiksmingumą galima
greičiau užtikrinti asmeniniu ISM bendruomenės narių pasiryžimu negu primetamu
įpareigojimu. Priimtas Etikos kodeksas yra viešas dokumentas, su juo gali susipažinti
kiekvienas suinteresuotas asmuo.
9. ISM Etikos komitetas svarsto Etikos kodekso nuostatų pažeidimo klausimus. Komitetą
renka studentų asociacija, administracijos darbuotojai ir akademikai, o tvirtina
Universiteto rektorius. Komitetas renkamas dvejų metų kadencijai.
10. ISM Etikos komitetas pasiūlo Universiteto rektoriui kokias sankcijas taikyti ISM
bendruomenės nariams už etikos normų pažeidimus, priklausomai nuo pažeidimo
sunkumo; moralinio poveikio (pavyzdžiui: pastaba, įspėjimas, viešas ISM Etikos
komiteto sprendimo paskelbimas ir pan.) ir kitos nuobaudos taikomos laikantis
Universiteto statuto ir vidaus taisyklių reikalavimų.
11. Etikos kodekse negalima numatyti visų etikos normų pažeidimo atvejų, todėl ISM
Etikos komitetas turi teisę priimti sprendimą nenumatytu neetiško elgesio atveju,
remdamasis bendrosiomis etikos normomis ir Universiteto vertybėmis.
12. ISM bendruomenės nariai įsipareigoja pranešti Etikos komiteto pirmininkui apie Etikos
kodekso pažeidimus. Šie pranešimai yra laikomi konfidencialia informacija ir Etikos
komitetas privalo užtikrinti, kad nebūtų viešinama jokia informacija apie šį pranešimą
pateikusį asmenį (pranešėjo apsaugos statusas).
13. Etikos kodeksas neturi užkirsti kelio diskusijoms etikos klausimais. Priešingai –
kodeksas priimamas kaip bendras bendruomenės narių susitarimas dėl elgesio
nuostatų; jis turi propaguoti etišką elgesį ir skatinti diskusijas dėl etinių problemų ir jų
sprendimo būdų.
14. Etikos kodeksas įsigalioja 2011 m. spalio 17 d. Etikos kodekso nuostatos gali būti
peržiūrimos ir keičiamos ISM Etikos komiteto ir ISM bendruomenės narių siūlymu.
Etikos kodeksą tvirtina Universiteto rektorius.

