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AcadAu – Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė (projekto Nr.
MIP-082/2013 pavadinimo akronimas)
AEPKT – Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas (iki 2010 m. – Lietuvos žemės ūkio
universitetas)
BK – LR baudžiamasis kodeksas
DK – LR darbo kodeksas
EHU – Europos humanitarinis universitetas
EK – Europos Komisija
ENRIO – Europos tyrimų integralumo tarnybų tinklas
EP – Europos Parlamentas
ES – Europos Sąjunga
ET – Europos Taryba
EUREC – Europos tyrimų etikos komitetų tinklas
FTMC –Fizinių ir technologijos mokslų centras
GTC –Gamtos tyrimų centras
HI – Higienos institutas
ISM – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
JTO – Jungtinių tautų organizacija
KTU – Kauno technologijos universitetas
KU – Klaipėdos universitetas
LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
LAMMC – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
LBEK – Lietuvos bioetikos komitetas
LCC – VšĮ LCC tarptautinis universitetas
LEI – Lietuvos energetikos institutas
LII – Lietuvos istorijos institutas
LJMS – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
LKA – Generolo J. Žemaičio Lietuvos Karo akademija
LKI – Lietuvių kalbos institutas
LKKA - Lietuvos kūno kultūros akademija (iki 2010 m.)
LKTI – Lietuvos kultūros tyrimų institutas
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LMA – Lietuvos mokslų akademija
LMPA – Lietuvos mokslo periodikos asociacija
LMT – Lietuvos mokslo taryba
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LR – Lietuvos Respublika
LR SAM – Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija
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LR ŽŪM – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija
LRS – Lietuvos Respublikos Seimas
LRTI – Lietuvos regioninių tyrimų institutas
LSMU MA – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija
LSMU VA – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija
LSTC – Lietuvos socialinių tyrimų centras
LSU – Lietuvos sporto universitetas (iki 2010 m. – LKKA, Lietuvos kūno kultūros
akademija)
LTI – Lietuvos tekstilės institutas
LVU – Lietuvos virtualus universitetas
LŽŪU - Lietuvos žemės ūkio universitetas (iki 2010 m.)
MELC – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
MRU – Mykolo Romerio universitetas
MSI – Mokslininkų sąjungos institutas
MTEtika – Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė (projekto Nr. MIP-37/2010
pavadinimo akronimas)
PSO – Pasaulio sveikatos organizacija
SEC – UAB "Sveikatos ekonomikos centras"
SETI – VšĮ Socialinių ir ekonomikos tyrimų institutas
SSI – VšĮ Strateginės savivaldos institutas
ŠMM – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
ŠU – Šiaulių universitetas
TI – Teisės institutas
TMT – Tarptautinė mokslo taryba
TVM – VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
VDA – Vilniaus dailės akademija
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VITI – Valstybinis informacinės technologijos institutas
VMSF – Valstybinis mokslo ir studijų fondas
VMTI IMC – Inovatyvios medicinos centras
VPU – Vilniaus pedagoginis universitetas
VPVI – Viešosios politikos ir vadybos institutas
VU – Vilniaus universitetas
VVA – VšĮ Verslo ir vadybos akademija
VVTA – VšĮ Vilniaus verslo teisės akademija
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Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Kodėl analizuoti mokslinių tyrimų, jei plačiau – mokslinės veiklos – etiką?.. Viena vertus,
kiek etika siejasi su visuomenės morale, institucinėmis normomis, bendražmogiškais
sąžiningumo, pagarbos sau ir kitam principais, ši tema moksle – vienoje iš tiesiogiai sociumo
išlikimą sąlygojančių socialinių institutų – tarsi savaime suprantamas dalykas: visos ir visi
tiesiog privalome elgtis etiškai. Kita vertus, kartais susiklosto tokios sąlygos, patenkame į
tokias aplinkybes, kuriose tiesiog (racionalizuojame, kad) turime išsaugoti save (pvz., savo
socialinį statusą, ekonomines garantijas ir kt.); tada priimdamos / priimdami sprendimus,
kaip elgtis, nebegalvojame, kokias (nenumatytas) pasekmes tas gali atnešti visuomenei,
nebesvarstome, kiek mūsų sprendimai ir pasirinkimai etiški, ar jie apskritai etiški... Tačiau
vis dėlto svarstant, ar konkretus poelgis etiškas, atskaitos tašku gali tapti tiek etinės teorijos ir
jų principai (pvz., deontologinis pareigos ar utilitarinis didžiausios naudos ar mažiausios
žalos), deskriptyviai verčiantys atsižvelgti į profesinės veiklos atskaitingumą įvairioms
suinteresuotosioms grupėms, tiek institucinės sistemos, procedūros ir standartai, kurių
laikymasis (arba pažeidimas) apibrėžia poelgį kaip etišką (arba neetišką). Tačiau visgi
veikiant vienoje socialinėje erdvėje turėtų būti sutarimas dėl atraminių principų – tiek dėl to,
kas, remiantis struktūrinio funkcionalizmo perspektyva, vadintųsi sistemos pusiausvyra
(taigi ir išlikimas), tiek dėl elementaraus kasdienio saugumo, kurį bent iš dalies sukuria
suvokti ir žinomi socialiniai lūkesčiai savo ir kitų atžvilgiu.
Taigi mokslinių tyrimų, mokslinės veiklos etika – kas tai, kaip ir kodėl ji veikia Lietuvoje?
Siekiant atsakyti į šį klausimą, 2009 m. rudenį inicijuoti empiriniai tyrimai. Rengiant
tuometinėmis žiniomis pirmąją paraišką projektui apie mokslinių tyrimų etiką Lietuvoje,
remtasi tuo, kad dėmesys mokslinių tyrimų etikai Europoje ir kitur pasaulyje išaugo
atsižvelgiant į II Pasaulinio karo pokario laikotarpį, kai vykdant karo nusikaltėlių
(konkrečiai, medikų) teismus (Nuremberg Trials, 1945–1949, n.d.) suformuluotas
Niurnbergo kodeksas (žr. pvz., Schüklenk, 2005, p. 2; Aagaard-Hansen ir Johansen, 2008,
p. 15). Pastarieji procesai davė stimulą serijai kitų rekomendacinio ir reguliacinio pobūdžio
tarptautinio masto dokumentų. Puikų komplektą nuorodų į turimą galvoje dokumentaciją
2010 m. pradžioje buvo galima rasti Lietuvos bioetikos komiteto tinklalapyje
(http://bioetika.sam.lt/), skiltyje „Teisinė informacija: tarptautiniai teisės aktai“. Tačiau visi
šie dokumentai buvo skirti reguliuoti mokslinių tyrimų etikos klausimus išskirtinai vienoje –
biomedicinos mokslų – srityje. Bėgant laikui, mokslinių tyrimų etikos svarba pradėta
akcentuoti ir kitų – socialinių bei elgsenos – mokslų srityse, kur su žmonėmis atliekamuose
tyrimuose taip pat glūdi tam tikri rizikos (pvz., psichologinės) komponentai. Taigi esminiai
tyrimų su žmonėmis principai – geradarystė, pagarba ir teisingumas – pradėti diegti plačiau,
ne tik biomedicinos, bet ir socialinių mokslų srities tyrimuose; atitinkamai, kai kuriose šalyse
visi su žmonėmis atliekami tyrimai (ir biomedicinos, ir socialinių mokslų srityse) tapo etikos
komitetų kompetencijos objektu (McWilliams, Hebden, ir Gilpin, 2006; Sieber, 2004).
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Nepaisant to, ilgą laiką vyravo nuostata, kad etikos klausimų kitų (t. y. humanitarinių,
inžinerijos, gamtos, fizinių) mokslų srityse, kur žmogus nėra tyrimo objektas, tarsi neturėtų
kilti. Tačiau, žvelgiant iš platesnės perspektyvos, mokslinių tyrimų (ar apskritai – mokslinės
veiklos) etika apima ne tik, pavyzdžiui, informuoto sutikimo ar naudos-rizikos pusiausvyros
klausimus (kurie ypatingai aktualūs atliekant tyrimus su žmonėmis, t. y. biomedicinos ar,
kiek mažiau, socialinių mokslų srityse); į mokslinių tyrimų etikos dėmesio centrą patenka ir
įvairios (ne)tinkamo elgesio atliekant mokslines (taigi – tyrimų) veiklas formos
(pvz., duomenų falsifikavimas, diskriminacija, instrumentų tiriamiems reiškiniams
validavimas, kt.), kurios galimos bet kurioje mokslo srityje. Be to, akivaizdu, kad
priklausomai nuo mokslo srities ir / arba tyrimo objekto, etinės dilemos gali kilti bet kurioje
mokslinio tyrimo fazėje, pradedant tiriamos problemos pasirinkimu ar esminių tyrimo
klausimų formulavimu (pvz., netinkami interesų konfliktų sprendimai) ir baigiant tyrimo
rezultatų pristatymu akademinei bendruomenei (pvz., primestinė autorystė) ir / arba
visuomenei (pvz., informacija apie tam tikras socialines grupes, vyraujančio žinojimo
paneigimas) bei tų rezultatų panaudojimu (pvz., autorinės teisės). Tad savaime suprantama,
kad mokslinių tyrimų etika aktuali ne tik tyrimų su žmonėmis kontekste. Todėl, įvertinant
bioetikos, kaip etikos klausimų biomedicinos tyrimuose prevencijos ir kontrolės
mechanizmų, išplėtojimo lygmenį pasaulyje (sąlyginai lyginant su kitose mokslo srityse
atliekamų tyrimų etikos reguliavimo išplėtojimo lygiu), esama situacija Lietuvoje
(t. y. juridinis bioetikos komitetų veiklos pagrindas) traktuotina kaip savaime suprantamas
pastarųjų dešimtmečių Lietuvos integracijos į vakarietišką pasaulio bendruomenę rezultatas.
Tačiau, atsižvelgiant į platų mokslinių tyrimų etikos (galimų) problemų spektrą, šiame
kontekste kyla klausimas: ar tik biomedicinos mokslo srities rėmuose atliekamuose
tyrimuose galimi etiniai pažeidimai ir ar tik jie reikalauja (yra verti?) griežto reguliavimo?
Ar atliekant tyrimus kitose mokslo srityse etikos principai išlaikomi savaime? Dar daugiau:
jei mokslinių tyrimų etika nėra tik normatyvinio reguliavimo klausimas (turint galvoje
mokslinius tyrimus su žmonėmis), bet ir socialinis procesas bei socialinė praktika (turint
mintyje elgesio standartus specifinėje erdvėje), tai ar (ir jei taip – tai kuo) šie procesai ir
praktikos yra ypatingi Lietuvos mokslo bendruomenėje? Kuo procesai ir praktikos skiriasi
skirtingose mokslų srityse, atsižvelgiant į skirtingus tyrimo objektus, mokslinio darbo
principus, sub-kultūras ir kt.? Galiausiai, ar (ir jei taip – kokie) normatyviniai svertai gali ar
net turi būti stiprinami ar diegiami Lietuvos mokslo bendruomenėje, aukštojo mokslo
institucijose ir t. t.? Pradedant mokslinių tyrimų etikos empirinius tyrinėjimus 2009 m. atsakymai
į šiuos ir daugelį kitų panašių bei susijusių klausimų Lietuvos mokslo kontekste galėjo būti tik
nuspėjami, remiantis viešame diskurse ir / arba (tik) privačiose erdvėse išgirstamų atskirų atvejų
pavyzdžiais ir sklandančiomis nuomonėmis.
Pradedant minimus tyrinėjimus žinota, kad ES lygmeniu „etika [yra] neatskiriama Europos
Sąjungos tyrimų politikos dalis“ (European Commission, Ethics: The Role of Ethics in EU
Research, 2010), o plėtojant bendrąją mokslinių tyrimų erdvę, remiamasi atsakingo (taigi ir
etiško) mokslo (angl. – responsible science) samprata. Tai liudijo tyrimų etikos klausimams
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skirta atskira dalis Veiksmų plane „Mokslas ir visuomenė“ (Science and Society. Action
Plan, 2002) bei serija aktualių Europos Komisijos dokumentų (European Commission,
Legislation, regulations and conventions, 2010), griežti reikalavimai etiniams Europos
Komisijos finansuojamų mokslinių tyrimų aspektams (European Commission, Ethical review
of research proposals, 2010c) ir jau finansuoti / finansuojami ar planuojami finansuoti
mokslinių tyrimų etikos ar glaudžiai su moksliniais tyrimais susijusių etinių klausimų
problematikos tyrimai. Tokių projektų pavyzdžiais galėtų būti BP6 projektai „Nuosavybės
reglamentavimas Europos moksle, etikoje ir teisėje“ (PROPEUR – Property regulation in
European science, ethics and law (2004–2007, http://cordis.europa.eu/project/rcn/
73922_en.html)); „Pradedant diskusijas etikos klausimais su moterimis mokslininkėmis iš
po-komunistinių visuomenių“ (ENWISE ETHICS – Starting a Debate with Women
Scientists from Post- communist Countries on Ethical Issues (2003–2004,
http://cordis.europa.eu/project/rcn/73932_en.html)); „Naujai atsirandančių technologijų
etika“ (ETHICSCHOOL – Ethics of Emerging Technologies (2007–2009,
http://cordis.europa.eu/project/rcn/81265_en.html)); ir kt.; BP7 projektai „Privatumas –
įvertinant iššūkius technologijoms ir etikai“ (PRACTIS – Privacy - Appraising challenges to
technologies and ethics (2010–2013, http://cordis.europa.eu/project/rcn/93106_en.html)),
„Tarpdisciplininis požiūris į etinius, socialinius ir teisinius informacinių ir ryšių technologijų
aspektus“ (ICTethics – An Interdisciplinary Approach for Addressing Ethical, Social and
Legal Aspects of ICT (2009–2013)); „Etiniai naujai atsirandančių informacinių ir ryšių
technologijų taikymo klausimai“ (ETICA – Ethical issues of emerging ICT applications
(2009–2011, http://cordis.europa.eu/project/rcn/91290_en.html)); ir kt. O štai Europos
Komisijos inicijuojami mokslinių tyrimų, tiesiogiai skirtų etikos klausimų analizei, aprašai
tada buvo skelbiami Darbo programoje 2010, Veiklos 5.1.1. Geresnis mokslo ir technologijų
vietos visuomenėje supratimas srityse 5.1.1.1 Ryšys tarp mokslo, demokratijos ir teisės ir
5.1.2.2 Sąlygos kompetentingoms diskusijoms apie etiką ir mokslą (European Commission,
2010b).
Tačiau LR teisinių dokumentų bazėje 2009 m. buvo randami dokumentai, skirti reguliuoti etikos
klausimus beveik išskirtinai tik biomedicinos tyrimų srityje (išimtis būtų tik Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479); kitose mokslų srityse
vykdomi tyrimai su žmonėmis bei mokslinės elgsenos etiniai aspektai buvo palikti už tiesioginio
juridinio reguliavimo ribos, apsiribojant „minkštaisiais įstatymais“ – mokslinės veiklos
reglamentais (pvz., universitetų akademinės etikos kodeksai), kurie be paralelios teisinės
reglamentacijos turi mažai įtakos posovietinės visuomenės institucijų savireguliacijai.
Be to, kad ES lygmeniu mokslinių tyrimų etikos tyrimai tiesiogiai atspindi Europos
Komisijos politinį rūpestį, verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad labai sinoptinė (t. y. neturint
galimybės visais atvejais identifikuoti visas projekto partnerių atstovaujamas šalis,
http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm ir http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html) projektų, susijusių su mokslinių tyrimų etikos problematikos analize, partnerių apžvalga 2009 m.
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rudenį parodė, jog Lietuva tarptautiniuose minimos tematikos empiriniuose ir socialines bei
politines iniciatyvas generuojančiuose ir įgyvendinančiuose projektuose nebuvo dažnai
atstovaujama. Tiksliau, tik anksčiau minėtas Lietuvos bioetikos komitetas ir Vilniaus
universitetas rasti kaip partneriai tokio tipo projektuose (atitinkamai, BP6 projektas
Biotechnology Ethics: deepening by research, broadening to future applications and new EU
members, permeating education to young scientists (BIOTETHED), 2005–2008, Ref.nr.
17474; BP7 projektas Inter-connected European information and documentation system for
ethics and science: European ethics documentation centre (ETHICSWEB), 2008–2011, Ref.
nr. 217817). Pirmuoju atveju, tai buvo biotechnologijų etikos srities projektas (taigi ir vėl
dėmesio centre – išskirtinai biomedicinos tyrimai). Antrasis iš minimų projektų tebebuvo
vykdomas; jis buvo orientuotas ne į reiškinio – mokslinių tyrimų etikos – pažinimą ir
supratimą, bet į sukūrimą „decentralizuoto europinio skirtingose Europos šalyse pateikiamos
informacijos [apie mokslą ir etiką] priėjimo taško“ (angl. – access point). Šio projekto
rezultatas – gausi duomenų bazė šiandien prieinama viešai: ETHICSWEB,
http://www.ethicsweb.eu/node/1.
2009 m. atlikta preliminari pasaulyje atliekamų mokslinių tyrimų etikos studijų rezultatų
pristatymų mokslinių publikacijų forma apžvalga parodė, kad šioje srityje galimi keli
teminiai pjūviai. Vienas jų – skirtingoms mokslo sritims priklausančių mokslinių tyrimų
etinių aspektų analizė, pavyzdžiui, socialinio darbo tyrimų etika (žr. pvz., Antle ir Regehr,
2003; Butler, 2002); feministinių tyrimų etika (žr. pvz., Halse ir Honey, 2005); socioekonominių tyrimų etiniai aspektai (žr. pvz., Dearman ir Beard, 2009); chemijos ir biologijos
mokslų srityse atliekamų tyrimų etikos klausimai (žr. pvz., Simon ir Hersh, 2002); žinoma –
biomedicinos tyrimų etikos problematika (žr. pvz., Axelin ir Salanterä, 2008; Aita ir Richer,
2005; Tomaszewski, 2006; McCullough, 2005); kt. Kitas galimas gana gausios, tačiau tik
užsienio šalyse publikuotos mokslinės literatūros analizės teminis pjūvis – mokslinių tyrimų
etikos diegimo ir palaikymo procesų ir praktikų analizė, kai serijose publikacijų analizuojami
mokslinių tyrimų etikos priežiūros procesai (žr. pvz., Fitzgerald, Phillips, ir Yule, 2006;
Alderson ir Morrow, 2006; Haggerty, 2004; Melville, 2005); diskutuojama apie etikos
kodeksų efektyvumą ir kitus aspektus (žr. pvz., Butler, 2002; Simon ir Hersh, 2002;
Aagaard-Hansen ir Johansen, 2008, p. 15); aptariamos konsultavimo mokslinių tyrimų etikos
srityje (žr. pvz., Cho, et al., 2008; Carter ir Night, 2008) ir mokslinių tyrimų etikos mokymo
procesų (žr. pvz., Askins, 2008; Kraus, 2008) problemos; analizuojamos globalinių procesų
sąsajos su mokslinių tyrimų etikos raida (žr. pvz., Benatara ir Vaughanb, 2008); kt.
Publikacijų ir temų mokslinių tyrimų etikos problemų srityje gausa ir faktas, jog mokslinių
tyrimų etikos studijose dažniausiai netyrinėjami vadinamųjų „tranzitinių“, „besivystančių“,
„po-sovietinių“ ar „po-socialistinių“ ir panašių valstybių bei visuomenių, kurios vis dėlto
siekia integruotis į pasaulio (ir mokslo) bendruomenę, atvejai nurodo problemos aktualumą
pasauliniu lygmeniu, taigi ir tyrimams pasirinktos problematikos pagrįstumą. Nepaisant to,
2009 m. pradėjus projektą Lietuvos akademiniame diskurse ir socialinėse etikos studijose
17

ĮVADAS

dažniausiai aptinkami terminai buvo ne mokslinės veiklos ar tyrimų etika, bet profesinė etika
(žr. pvz., Bakshtanovskii ir Sogomonov, 2007), darbo etika (žr. pvz., Grepperud ir Pedersen,
2006; Ivanauskas, 2006), dalykinė etika (žr. pvz., Vasiljevienė, 2006; 2015), taikomoji etika
(žr. pvz., Bostrom ir Ord, 2006; Kalenda, 2009) ir pan. Konkrečiau, šiose 1980-ųjų viduryje
Lietuvoje pradėtose studijose (Kalenda, 2009, p. 58), išryškėja trys teminės daugiausiai
tyrėjų dėmesio susilaukiančios sritys. Viena šių sričių – etinių verslo ir organizacijų veiklos
aspektų analizė (žr. pvz., Vasiljevas ir Pučėtaitė, 2005; Vasiljevienė, 2000; 2003; 2006), tarp
kurių atskirai rinkodaros aspektų analizei skirtų Lietuvos ir užsienio šalių autorių parengtų
mokslinių publikacijų sąrašą galima rasti Abromaitytės-Sereikienės (2008) darbe.
Kita tyrimų sritis – valstybės tarnautojų veiklos etikos klausimai (žr. pvz., Palidauskaitė,
2005–2006; Perkumienė ir Raupelienė, 2008; Palidauskaitė, 2009). Trečioji ir, žinoma,
gausiausia tyrimų sritis – bioetika (žr. pvz., Dranseika, Noreika ir Gefenas, 2009; Gefenas,
2006; Gefenas, 2007; Toliušienė ir Peičius, 2007; Jakušovaitė, Darulis ir Žekas, 2005; kt.).
Svarbu pastebėti, kad nors paskutiniojoje iš minėtų sričių – bioetikos srities tyrimuose – šalia
profesinės (gydytojo(-s) profesijos, medicininių specialybių) etikos klausimų plačiai
nagrinėjama empirinių tyrimų etikos problematika, visgi biomedicina yra tik viena iš mokslo
sričių; tik šios srities tyrimų etikos ypatumų pažinimas, supratimas ir reguliavimas niekaip
negali būti laikomas pakankamu ar bent tapačiu svarstant analogiško pobūdžio klausimus
kitose mokslo srityse. Svarbu pažymėti, kad tik pačioje XXI a. pirmojo dešimtmečio
pabaigoje moksliniame diskurse atsiranda publikacijų, kuriose mokslinės veiklos etikos,
akademinės etikos tema imama nagrinėti plačiau (žr. pvz., Urbanovič ir Tauginienė, 2013;
Vasiljevienė, 2013), pradedamos rengti disertacijos šia tema (žr. pvz., Tauginienė, 2013) ir
diskusijos pasiekia mokslinių renginių lygį (žr. pvz., MRU mokslinis-praktinis seminaras
„Etikos kodeksai Lietuvos aukštosiose mokyklose“, 2012-11-08; LMS konferencija
„Mokslas ir etika“, 2011-12-10; kt.).
Lietuvių autorių moksliniuose darbuose randamas ir kitas svarbus mokslo, kaip
daugiadimensės socialinės institucijos kultūros, aspektas, kuris reikšmingai siejasi su
mokslinių tyrimų etikos problematika, nors Lietuvos mokslo bendruomenė jam beveik
visiškai neskiria dėmesio, kyla iš lyčių studijų srities. Tiksliau, tai yra vienai iš mokslinių
tyrimų etikos dimensijų (netinkamo moksliniame pasaulyje elgesio) priklausanti tema –
diskriminacija lyties pagrindu vykdant mokslines veiklas (Vasiljevienė ir Pučėtaitė, 2009;
Tainio ir Novelskaitė, 2009; Novelskaitė, 2008). Nors, remiantis užsienio autorių darbais, ši
– diskriminacijos – tematika analizuojant mokslinių tyrimų etiką nėra pagrindinė, visgi mūsų
nuomone, ji neturėtų būti ignoruojama. Kitaip sakant, nors analizuojant mokslinių tyrimų
etikos klausimus dažniau akcentuojami ne skirtingų lyčių, bet skirtingo amžiaus, skirtingas
pozicijas mokslo hierarchijoje užimančių individų motyvai ir veiksmai bei jų pasekmės,
lyties aspekto svarbumą nurodo būtent vertikali lyčių stratifikacija pastarojoje hierarchijoje
(t. y. moterys sudaro daugumą žemesniosiose pozicijose, o vyrai sudaro daugumą
aukštesniosiose (žr. pvz., European Commission, 2013c, p. 26, 91, 116, 117).
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Galiausiai, atliekant Lietuvos autorių publikuotų mokslo darbų, kuriuose pristatomi jų atlikti
tyrinėjimai mokslinių tyrimų ar veiklos etikos tematika, 2009 m. pavyko rasti tik vieną tokį
darbą – žvalgomojo pobūdžio studiją, kurioje nagrinėtos vieno Lietuvos universiteto
doktorančių ir doktorantų patirtys susiduriant su akademiniu nesąžiningumu (Grincevičienė
ir Grincevičienė, 2007). Nepaisant to, kad publikacijos autorės siūlė savo 2006 m. atlikto
tyrimo rezultatus interpretuoti atsargiai, visgi duomenys rodė, kad problema Lietuvoje egzistuoja.
Apibendrinant šią trumpą 2009 m. atliktą mokslinės literatūros tyrimų ir mokslinės veiklos
etikos tema apžvalgą, galima tvirtinti, kad Lietuvoje sisteminiai šios temos tyrimai tuo metu
nevykdyti. Šio fakto interpretacijos, susijusios su temos jautrumu ir savęs kaip socialinio tam
tikroje srityje veikiančio agento pažinimo baime, čia neplėtojamos.
Taigi 2009 m. Lietuvos mokslo tarybai buvo teikiama paraiška empirinių tyrimų projektui,
kuris nuo aukščiau išvardintųjų veiklų, iki tol vykdytų mokslinių tyrimų etikos srityje,
skyrėsi dviem esminiais aspektais. Pirma, teiktame projekte numatyta gilintis į išskirtinai
Lietuvos atvejį ir, atsižvelgiant į faktinius laiko apribojimus (t. y. numatyta, kad projektas
truks vos daugiau nei 1 metus), palyginamojo tarptautinio tyrimo ambicija palikta ateičiai.
Tačiau, viena vertus, šis apsiribojimas traktuotas ne kaip trūkumas, o priešingai, kaip
privalumas, kadangi susitelkimas į vieną konkretų (t. y. Lietuvos) atvejį leido užsikrinti nors
regionine prasme ir siauresnių, bet gilesnių reiškinio aspektų ištyrimą. Kita vertus, įvertinant
Lietuvos specifiką kitų Baltijos ar Europos šalių atžvilgiu (pvz., istorinę priklausomybę
(po)sovietiniam blokui, sparčius integracijos į ES procesus, kt.), numatyta, kad teikto
projekto ribose atlikti tyrimai sudarys galimybes sukurti empirinį pagrindą prognostinėms
palyginamojo pobūdžio prielaidoms.
Be to, antra, 2009 m. teikiant tyrimų projektą ekspertiniam vertinimui numatyta aprėpti
kartais atskiromis laikomas mokslinių tyrimų etikos problemines sritis – tai moksliniai
tyrimai su žmonėmis, kurių erdvė apsiriboja keliomis mokslo sritimis, ir, taip pat, elgsena
vykdant visą su tyrimais susijusią mokslinę veiklą, kurios aprėptis neapsiriboja konkrečia
mokslo sritimi. Taigi pristatomo projekto skiriamasis bruožas anksčiau atliktų ar tuo metu
atliekamų studijų atžvilgiu buvo jo aprėptis mokslo sričių prasme; remiantis diskusija apie
socialinių ir biomedicinos mokslų sričių integraciją mokslinių tyrimų etikos priežiūros srityje
(Alderson ir Morrow, 2006), biomedicinos mokslų sritis palikta palyginamuoju sąlyginai
idealiu standartu. Trečia, atliekant empirinius tyrimus numatyta neapsiriboti vienu socialinės
analizės lygmeniu, bet siekti atsekti tyrimo reiškinio – t. y. mokslinių tyrimų etikos –
ypatumus skirtinguose, ir makro (t.y. visuomenės), ir mezo (t.y. organizacijos), ir mikro
(t. y. individo), lygmenyse; taigi, atitinkamai, naudotis įvairių trianguliacijos tipų
(žr. pvz., Gomm, 2009, p. 367–368) siūlomomis galimybėmis.
Konkrečiau, 2009 m. parengtas keleriopos paskirties projektas. Pirma, mokslinio pažinimo
lygmenyje, vykdant projektą buvo tikimasi sugeneruoti moksliškai patikimas žinias apie
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specifinį ir Lietuvoje mažai tyrinėtą reiškinį – mokslinių tyrimų etiką. Antra, mokslinių žinių
praktinio taikymo lygmenyje, tikėtasi, kad projekto veiklų rezultatai leis prisidėti prie mokslo
politikos ir, tuo pačiu, mokslinės kultūros plėtojimo Lietuvoje. Be to, rengiant projektą siekta
jį tiesiogiai susieti su 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2.4.3. Prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ tikslu „tobulinti mokslininkų, doktorantų,
kitų tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją...“. Kalbant konkrečiau, į projekto veiklas įtraukti
jaunesnės kartos tyrėjai, taip sudarant galimybę tiesiogiai lavinti mokslinių tyrimų planavimo
ir vykdymo įgūdžius ir gebėjimus. Be to, projekto tematika pati savaime suponavo mokslinės
veiklos – t. y. mokslinių tyrimų srities – kompetenciją (mokslinių tyrimų etiką); numatyta,
kad įgyvendinant projektą sugeneruotos žinios bus naudingos kiekvienai (-am) individualiai
(-iam) Lietuvos mokslo bendruomenės narei ir nariui kaip papildoma kompetencija
mokslinių tyrimų srityje. Be to, projekto sumanymas taip pat reiškė indėlį ir siekiant antrojo
minėtosios programos įvardinto prioriteto tikslo – t. y. „padėti didinti tyrėjų skaičių ir
mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje“. Kitaip sakant, laikantis nuomonės, kad mokslinių
tyrimų etika yra vienas iš reikšmingiausių veiksnių, sąlygojančių mokslinės veiklos
patrauklumo didinimą, palankios mokslinei veiklai organizacijos kultūros plėtojimą bei visos
mokslo bendruomenės etoso stiprinimą, įgyvendinant projektą numatyta galimybė apčiuopti
veiksnius, kurie potencialiai pritraukia (arba, žinoma, atstumia) galimą ir sulaiko esamą
Lietuvos mokslo potencialą.
Taigi, konkretizuojant, pagrindinis 2009 m. teikto empirinių tyrimų projekto tikslas buvo
žvalgomojo-analitinio pobūdžio siekis empiriškai ištirti esamą situaciją Lietuvos mokslo
bendruomenėje mokslinių tyrimų etikos aspektu. Konkrečiau, projekto dėmesio centre
išskirti trys esamos situacijos aspektai:
a) mokslinių tyrimų etikos reguliavimas nacionaliniu lygmeniu Lietuvoje ir šios srities
politikos atitiktis Europos Sąjungoje keliamiems reikalavimams (sąlyginai –
makro lygmuo);
b) mokslinių tyrimų etikos reguliavimas organizaciniu lygmeniu ir šios srities
dokumentacijos sinchronizacija su nacionalinio ir Europos Sąjungos lygmens
dokumentacija (sąlyginai – makro ir mezo lygmenų integracija);
c) Lietuvos mokslo bendruomenėje vyraujančių požiūrių į mokslinių tyrimų etiką
ypatumai Europos Sąjungos, nacionalinio ir organizacinio reguliavimo kontekste
(sąlyginai – makro, mezo ir mikro lygmenų integracija).
Giluminė pastarųjų trijų dedamųjų analizė teikiant projektą buvo orientuota į situacijos
supratimą ir normatyvine, ir kontekstine (t. y. nors ir vyraujančių bei apibendrintų, bet visgi
subjektyvių požiūrių bei asmeninių pastebėjimų) prasmėmis. Tuo metu faktinė mokslinių
tyrimų etikos būsena, atsiskleidžianti fiksuojant vienareikšmius empiriškai apčiuopiamus
faktus (pvz., mokslinių tyrimų etikos pažeidimai publikuojant tyrimų rezultatus ar vykdant
tyrimus), buvo palikta už teikto projekto ribų.
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Formuluojant konkrečius projekto uždavinius taip pat atsižvelgta ir į tai, kad pats terminas
„mokslinių tyrimų etika“ ne tik apima du, nors ir tarpusavyje susijusius, tačiau atskiro
dėmesio reikalaujančius elementus (t. y. moksliniai tyrimai su žmonėmis ir elgsena vykdant
mokslinius tyrimus), bet ir į tai, kad elgsena vykdant mokslinę veiklą, kaip vienas iš
mokslinių tyrimų etikos elementų, neturėtų būti vienareikšmiškai tapatinama su terminu
„akademinė etika“ (kartais – „akademinis sąžiningumas“). Pastarasis atskyrimas remiasi
pastebėjimu, kad mokslinėse publikacijose terminas „akademinė etika“ (beveik)
vienareikšmiškai siejama su edukaciniais procesais (žr. pvz., Fisher, 2003; Simon, et al.,
2003; Sirgy, Johar ir Gao, 2006; Rau ir Durand, 2000).
Detalizuojant, projekte buvo keliami toliau konstatuojami ir trumpai argumentuojami uždaviniai.
Uždavinys 1. Esamo mokslinių tyrimų etikos reguliavimo ypatumų Lietuvos mokslo (ir
studijų) institucijose aprašymas ir atitikties šios srities Europos Sąjungos lygmens
dokumentams įvertinimas, remiantis esamų nacionalinės politikos (t. y. įstatyminės bazės)
ir institucinio valdymo (t. y. organizacijų vidaus dokumentai) dokumentų susisteminimu.
Kaip jau buvo minėta aukščiau, nors mokslinių tyrimų etikos klausimai intensyviai keliami
Europos Sąjungos lygmeniu, Lietuvoje kol kas pagrindinis dėmesys kreipiamas į juridinį ir
išskirtinai biomedicinos mokslų srities tyrimų etikos reguliavimą. Be to, kaip rodo
preliminari aktualių teisinių ir organizacinių dokumentų apžvalga, kol kas ne visose mokslo
(ir studijų) institucijose viešai prieinamos oficialios etinių nuostatų deklaracijos. Dar
daugiau, lengviau pasiekiamuose instituciniuose etikos kodeksuose dažnai pateikiamos tik
bendro orientacinio pobūdžio nuostatos, kurios, persipynusios su pedagoginės etikos
principais, mokslinių tyrimų etiką nušviečia tik kaip gana abstrakčią etinių aspektų prasme
veiklą. Galiausiai, pastebimas tam tikras atotrūkis tarp mokslinių tyrimų etikos reguliavimo
nacionaliniu ir organizaciniu lygmeniu. Tiksliau, teisiniai dokumentai orientuoti išskirtinai į
biomedicinos mokslų srities tyrimų su žmonėmis etikos klausimų reguliavimą, o
organizaciniai dokumentai orientuoti išskirtinai į tam tikrus elgsenos vykdant mokslinius
tyrimus aspektus. Taigi, ar šie preliminarios apžvalgos pagrindu pateikiami pastebėjimai yra
faktinė tiesa, tikrinama atliekant atitinkamos informacijos sisteminimą ir analizę. Esminiai
keliami klausimai – kaip šiandien reglamentuojama mokslinių tyrimų etika Lietuvos mokslo
(ir studijų) institucijose tiek nacionaliniu, tiek organizaciniu lygmeniu ir ar / kiek
reguliavimas Lietuvoje atitinka Europos Sąjungoje keliamus reikalavimus? Numatomas šios
veiklos rezultatas – mokslinių tyrimų etikos apibrėžimas (ar apibrėžimai) – tai kartu ir
pagrindas palyginamiesiems moksliniams tyrimams (pvz., Lietuvos ypatumai Baltijos šalių,
kitų po-sovietinių ir / arba po-socialistinių, Europos Sąjungos šalių kontekste), ir atsakymas į
mokslinio socialinių procesų pažinimo lygmenyje įdomų klausimą apie tai, į kokį modelį
(žr. pvz., Dench, Iphofen ir Huws, 2004, p. 6–8) orientuojamas mokslinių tyrimų etikos
reguliavimas Lietuvoje – šalyje, kuri, viena vertus, laikoma perėjusia „tranzitinį“ laikotarpį,
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bet kita vertus, socialinių vertybių (glaudžiai susijusių ir su etiniais aspektais) prasme, tarsi
užstrigusi po-sovietinėje realybėje (Galbreath, 2008).
Metodologijos prasme, šį uždavinį numatyta spręsti atliekant kokybinę ir kiekybinę aktualių
dokumentų analizę, kurios pirminiai atspirties taškai yra teminiai dokumentų rinkiniai ir
moksliniai straipsniai (pvz., Fisher, 2003; Perkumienė ir Raupelienė, 2008; kt.). Pavyzdžiui,
puikų komplektą nuorodų į turimą galvoje dokumentaciją tuo metu buvo galima rasti
Lietuvos bioetikos komiteto tinklalapio skiltyje „Teisinė informacija“ – „Nacionaliniai
teisiniai aktai“ (http://bioetika.sam.lt/).
Uždavinys 2. Lietuvoje skirtingose mokslo srityse dirbančių mokslininkių, mokslininkų
ir tyrėjų požiūrio į mokslinių tyrimų etiką apskritai ir konkrečiai, Lietuvos mokslinių
tyrimų erdvėje, ištyrimas, atliekant anketinę apklausą.
Mokslo bendruomenėje vyraujančio požiūrio į mokslinių tyrimų etiką ištyrimas – Lietuvoje
visiškai nauja (ir, turbūt, rizikinga) iniciatyva. Kitaip sakant, nors mokslinių tyrimų etika
glūdi praktiškai kiekvienoje mokslinės veiklos užmačioje ir kiekviena / kiekvienas mokslo
bendruomenės narė ar narys neišvengiamai susiduria su etiniais mokslinės veiklos
subtilumais (beveik) kasdien, numatomas tyrimas buvo nauja empirinio mokslinio socialinės
realybės Lietuvoje pažinimo tema. Be to, kaip pastebėta atlikus anksčiau vykdytų ar tuo metu
vykdomų tyrimų apžvalgą, planuojamas tyrimas pasižymėjo aktualumu ir po-sovietinių/socialistinių socialinių realybių pažinimo, ir integravimosi į platesnę, t. y. Europos mokslinių
tyrimų erdvę prasme. Dar daugiau, žvelgiant iš pragmatinės perspektyvos ir vertinant mokslo
žinių panaudojimo formuojant ir reguliuojant socialinius procesus visuomenėje galimybes,
laikytasi nuomonės, kad planuojamo tyrimo rezultatai – kaip vieno iš socialinių reiškinių
prognozavimo pagrindas – galėjo būti ypač vertingi mokslo politiką formuojantiems
socialiniams agentams. Nepaisant to, kaip tuomet leido numanyti ankstesnių atskirų
mokslinės etikos sričiai priskirtinų reiškinių (pvz., diskriminacijos) tyrimų rezultatai, etikos
problematikos tyrimas mokslo bendruomenėje turėjo būti pripažintas kaip išskirtinai jautri
tema. Numatyta, kad viena vertus, tyrimas neišvengiamai palies skaudžias asmenines patirtis;
taigi buvo galima tikėtis atmetimo, ignoravimo ar net priešiškumo tyrimo atžvilgiu. Kita
vertus, taip pat tikėtasi, kad tyrimas atskiriems žmonėms atvers galimybes išsakyti (nors ir
anonimiškai) arba, kitaip sakant, leis sumažinti (potencialiai) esamas socialines įtampas.
Pastaroji galimybė bent sąlygiškai leido tikėtis, kad tyrime bus dalyvaujama nuoširdžiai
ir atvirai nusiteikus.
Taigi įvertinant temos jautrumą, metodologijos lygmenyje pastarasis projekto uždavinys
numatytas spręsti atliekant anoniminę anketinę (ir internetinę) Lietuvos mokslo
bendruomenės narių apklausą. Projekto paraiškos rengimo etape numatyta, kad vienas iš
pagrindinių šiame uždavinyje įvardinamų kintamųjų – požiūris – konceptualiniame
lygmenyje, remiantis Schleicher, Watt ir Greguras (2004), bus skaidomas į tris konceptualius
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komponentus: pažintinį (t. y. kognityvinį), emocinį (t. y. afektinį) ir elgsenos, tikintis
atitinkamai identifikuoti (a) kas, kiek ir iš kur žinoma apie mokslinių tyrimų etiką; (b) kaip
(ir, teoriškai, kodėl) jaučiamasi, kai susiduriama su mokslinėje tyrimų plotmėje (ne)etišku
laikomo elgesio apraiškomis ar tai apmąstoma; (c) kokie elgsenos ypatumai nėra / yra tipiški
kasdienėse mokslinės veiklos situacijose, kuriose susiduriama su (ne)etiškos elgsenos
apraiškomis ar tiesiog etinėmis dilemomis. Operaciniame lygmenyje, preliminarūs
orientaciniai kai kurių anketos dalių apmatai buvo randami kitų autorių darbuose
(Grincevičienė ir Grincevičienė, 2007; Dench, Iphofen ir Huws, 2004; kt.). Tuo metu, tai yra
dar tik planuojant tyrimo metodologines nuostatas, numatyta, kad tyrimo dalyvių
anonimiškumas bus užtikrinamas renkant informaciją tik apie tokias socio-demografines
charakteristikas (t. y. kontrolinius ir / arba palyginimams grupėse naudojamus kintamuosius),
kaip amžius, mokslo sritis, pareigos ir pan., t. y. charakteristikas, kurios neleidžia
identifikuoti konkretaus individo.
Uždavinys 3. Mokslininkėms ir mokslininkams bei tyrėjoms ir tyrėjams aktualiausių
mokslinių tyrimų etikos dilemų ir problemų, su kuriomis susiduriama vykdant mokslinius
tyrimus skirtingose mokslo srityse Lietuvos mokslo (ir studijų) institucijose, identifikavimas.
Numatyta, kad aktualiausių etinių moksliniuose tyrimuose kylančių dilemų ir dažnai jas
sekančių problemų identifikavimas gali turėti mažiausiai dvejopą prasmę. Pirma, sėkmingas
pastarojo uždavinio sprendimas turėtų leisti nustatyti gaires tolesniems konkretiems
probleminiams moksliniams tyrimams, siekiant pažinti giluminius minimų dilemų ir / arba
problemų ypatumus. Antra, vėlgi ta pačia mokslinių žinių taikymo formuojant socialinę
realybę prasme, šio uždavinio sprendimas – tai gavimas informacijos, sudarančios sąlygas
susiaurinti politinių spėjimų, susijusių su vieno iš socialinių reiškinių (t. y. čia nagrinėjamos
mokslinių tyrimų etikos) reguliavimu, erdvę ir greičiau rasti optimalių sprendimų formuojant
mokslo politiką.
Metodologijos lygmenyje pastarasis sumanymas numatytas realizuoti pasinaudojant aukščiau
minėta (žr. uždavinio 2 aprašymą) anketine Lietuvos mokslo bendruomenės narių apklausa.
Uždavinys 4. Esamo mokslinių tyrimų etikos reguliavimo Lietuvoje efektyvumo
įvertinimas, remiantis normatyvinio mokslinių tyrimų etikos reguliavimo Lietuvoje ir
Lietuvos mokslo bendruomenėje bei vyraujančių požiūrių į mokslinių tyrimų etiką
ypatumų analizės rezultatais.
Rengiant projekto paraišką pastarojo uždavinio sprendimas planuotas kaip besiremiantis
rezultatais, pasiektais realizuojant anksčiau aprašytus tris projekto uždavinius.
Taigi paskutinysis uždavinys formuluotas kaip nuoseklus ankstesnių uždavinių sprendimų
apjungimas laikantis nuomonės, kad tik nustačius mokslinių tyrimų etikos reguliavimo
ypatumus Lietuvoje (uždavinys 1) ir į juos pažvelgus per mokslo bendruomenėje vyraujančių
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požiūrių į mokslinių tyrimų etiką ypatumų prizmę (uždavinys 2) esminių moksliniuose
tyrimuose kylančių etinių dilemų ir / arba problemų (uždavinys 3) kontekste, galima įvertinti
esamo mokslinių tyrimų etikos reguliavimo Lietuvoje efektyvumą.
Metodologijos lygmenyje, paskutinis, apibendrinamojo pobūdžio projekto uždavinys turėjo
būti sprendžiamas atliekant seriją ekspertinių interviu su Lietuvos mokslo (ir studijų)
institucijų etikos komitetų narėmis ir nariais. Tokia giluminio pobūdžio tiesioginė apklausa
buvo planuojama siekiant patikrinti ankstesniuose projekto etapuose sukauptos informacijos
patikimumą ir, kartu, praplėsti įgyvendinant projektą sugeneruotas žinias bei pagilinti
galimas gautų rezultatų interpretacijas.
Įvertinant tai, kad generuotas kelis empirinius tyrimus apimantis mokslinis projektas tada
buvo pirmasis mėginimas analizuoti mokslinių tyrimų etiką kaip visose mokslo srityse
(nors, tikėtina, skirtingose mokslinio tyrimo fazėse skirtingu lygmeniu) aktualų reiškinį,
papildomas (ir visas planuojamas veiklas apimantis) projekto uždavinys mokslo žinių
kaupimo ir socialinio pažinimo prasme buvo sukaupti bazinę empirinę informaciją
tolimesnėms giluminėms ir labiau specifikuotoms bei tarptautiniu mastu palyginamoms
tyrimo objekto – mokslinių tyrimų etikos – studijoms. Praktinio mokslo žinių taikymo ir
panaudojimo bei, kartu, Lietuvos mokslo politikos tobulinimo ir bendruomenės kultūros
plėtojimo, orientuojantis į tarptautinius standartus, prasme, kitas papildomas projekto
uždavinys buvo sukurti empirinį pagrindą ir juo paremtas preliminarias gaires
rekomendacijoms, skirtoms mokslo politiką formuojančioms ir ją įgyvendinančioms mokslo
(ir studijų) institucijoms.
Sėkmingai pabaigus čia aprašytą projektą „Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje:
situacijos analizė“ (MIP-37/2010), kurio metodologinės nuostatos ir rezultatai pristatomi
tolimesnėse šios monografijos dalyse, 2012 m. pabaigoje parengta nauja, taip pat empiriniais
tyrimais Lietuvoje paremto projekto „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir
empirinė realybė“ paraiška. Pastarasis (ir vėl kelis empirinius tyrimus apimantis) mokslinis
projektas suplanuotas kaip nuosekli seka 2010–2011 m. vykdyto, aukščiau aprašyto projekto,
kurį įgyvendinant identifikuotos pagrindinės mokslinių tyrimų etikos Lietuvoje problemos,
siekiant gilintis į Lietuvos mokslo bendruomenėje laikomą viena problematiškiausių
mokslinių tyrimų etikos sričių – akademinės (mokslinės) autorystės (ir tiesiogiai susijusią –
plagijavimo) problematiką. Projekto eigoje planuota atlikti giluminę pastarojo tiesiogiai
mokslinio darbo nuosavybe ir atsakomybe už jį bei, atitinkamus formalius ir neformalius
įvertinimus ir pripažinimus, nusakančių reiškinių analizę, numatant galimas akademinės
etikos būklės Lietuvoje gerinimo priemones.
Rengiant pastarojo projekto paraišką 2012 m. atsižvelgta į tai, kad istoriškai akademinė
(mokslinė) autorystė, kaip plačiai diskutuojamas (žr. pvz., European Medical Writers
Association, 2010; Biagioli ir Galison, 2003) probleminis mokslinės veiklos aspektas, sietina
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su mokslinio bendradarbiavimo išplitimu, kuris „po II Pasaulinio karo tapo
charakterizuojančiu ‚didžiojo mokslo‘ (angl. – Big science, D.S. Price terminas) bruožu“
(Cronin, 2001, p. 560). Būtent besiplėtojančios bendra-autorystės (Wray, 2006; Seeman ir
House, 2010) padariniu tapo akcentavimas kartu atsirandančių problemų, kurias apibūdina
serija tokių naujai formuluojamų terminų, kaip „neatsakinga“ – tai yra, „nepagrįsta“ arba
„nevisavertė“ autorystė (atitinkamai, angl. – irresponsible authorship: unjustified authorship,
incomplete authorship) (Huth, 1986), iš kurių antroji dar sietina ir su vadinamuoju Matildos
efektu (M.W. Rossiter terminas, žr. (Larivière, et al., 2011)); „hiper-autorystė“ (angl. –
hyperauthorship) (Cronin, 2001); „garbės“ autorystė (angl. – honorary authorship) (O’Brien,
et al., 2009), dar sietina su vadinamuoju Mato efektu (R. Merton terminas, žr. Khosrowjerdi,
Zeraatkar ir Hajipour, 2012); „šmėklinė“ autorystė (angl.– ghost authorship) (Bavdekar,
2012; Dotson ir Slaughter, 2011). Be pastarųjų terminų gausos ir jais nusakomų reiškinių
problematikos, papildomai su akademinės (mokslinės) autorystės problematika tiesiogiai
siejamos dar 2 temos: tai „švaistus“ publikavimas (angl. – wasteful publishing), apimantis
vadinamus „salami mokslą“ (angl. – „salami science“), „mėsos plėtrą“ (angl. – „meat
extenders“) arba tiesiog – savęs-plagijavimą (Huth, 1986) ir kitų darbų plagijavimą (Carver
et al., 2011). Kaip jau numanoma, pastarosios temos analizuojamos mokslinių tyrimų
(konkrečiau – jų rezultatų publikavimo) etikos aspektu (Bennett ir Taylor, 2003), darant prielaidą,
kad viena pagrindinių visas šias neetiškomis laikomos mokslinės veiklos formas sąlygojančių
priežasčių, pirmiausiai yra institucinis spaudimas publikuoti (Pedersen, 1998) (t.y. „publikuok
arba žūk“ (angl. – publish or perish)), ir kartu siūlant galimus sprendimus (Jones, 2003).
Rengiant projekto paraišką ir siekiant įvertinti tyrimo objektu pasirinktos tematikos
problemiškumą ES lygmeniu, peržiūrėta beveik 200 mokslinių tyrimų rezultatų publikavimo,
mokslinės veiklos, mokslinių tyrimų etikos raktažodžiais apibrėžiamų projektų, randamų
Europos Komisijos Bendruomenės tyrimų ir plėtros informacijos paslaugų (CORDIS,
angl. – Community Research and Development Information Service) tinklalapio
(http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html) duomenų bazėje. Tačiau 2012 m. rasti vos
keli Europos Komisijos finansuojami (ar finansuoti) tarptautiniai projektai, kuriuose
svarstomi ir su moksline autoryste susiję klausimai. Tai buvo, pavyzdžiu, BP7 projektai
„Akademinis nesąžiningumas: ne tyrimu grįstas požiūris“ (ACADIS – Academic dishonesty:
The non-survey approach (2009–2012, PEOPLE-2007-2-2.ERG, http://cordis.europa.eu/
result/rcn/61193_en.html)); „Akademinių karjerų supratimas taikant matavimus ir normas“
(ACUMEN – Academic Careers Understood through Measurement and Norms (2011–2014,
SIS-2010-1.3.3.1,
http://cordis.europa.eu/project/rcn/97240_en.html));
„Observatorija
mokslui visuomenėje remiantis socialiniais modeliais“ (SISOB – An Observatorium for
Science in Society based in Social Models (2011–2013, SIS-2010-1.3.3.1,
http://cordis.europa.eu/result/rcn/155765_en.html,
http://sisob.lcc.uma.es/));
„Moterų
karjeros, pasiekiančios tikslą: lyties vadyba moksliniuose ir technologijų tyrimuose“
(WHIST – Women's careers hitting the target: gender management in scientific and
technological research (SiS-2008-2.1.1.1, 2009–2011, http://cordis.europa.eu/project/
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rcn/91101_en.html)). Patikrinus pastaruosiuose projektuose dirbančių partnerių sąrašus
nustatyta, kad Lietuvos mokslo institucijos nedalyvauja šių projektų vykdyme. Tai nurodo
tikimybę, kad 2012 m. Lietuvos mokslininkės ir mokslininkai nebuvo įsitraukę į atskiro
mokslinių tyrimų etikos aspekto – mokslinės autorystės – tyrimus ES lygmeniu. Šiame
kontekste turėtų būti paminėtas ir EK Mokymosi visą gyvenimą programos tarptautinis
projektas „Plagiato politikos poveikis aukštajam mokslui Europos erdvėje“ (IPPHEAE –
Impact of policies for plagiarism in higher education across Europe, 510321-LLP-1-2010-1UK-ERASMUS-EMHEIPH (2010–2013, http://ippheae.eu/)). Tarp šio projekto vykdytojų
buvo ir Lietuvos atstovai; tačiau pats projektas buvo orientuotas į sprendimų, susijusių su
studentų plagiato problematika, analizę ir atsiribojo nuo platesnio mokslinių tyrimų etikos tyrimo.
Papildomai, rengiant paraišką buvo žinoma, kad savo tematika jis siejasi su keliomis
ankščiau Lietuvoje vykdytomis bei tuo pačiu metu vykdytomis studijomis. Tai Lietuvos
virtualaus universiteto (http://www.lvu.lt) 2007–2012 m. Programos uždavinio „Plėtoti
Lietuvos mokslo ir studijų informacinę erdvę“ sprendimui orientuota studija „ETD
dokumentų plagijavimo patikros galimybių studija“ (Nevinskaitė et al., 2008) ir LMA
projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ (2008–2014, http://www.esparama.lt/
projektas?id=26278). Pastarųjų dviejų projektų tikslai (ir atitinkamai, rezultatai), nors ir
tiesiogiai siejosi su rengiamo projekto dėmesio centre esančiais mokslinės autorystės
klausimais, visgi turėjo ir reikšmingų skirtumų, lyginant su rengiamu projektu. Konkrečiau,
pirmojoje iš anksčiau minėtų iniciatyvų – LVU studijoje – buvo koncentruojamasi išskirtinai
į plagiato klausimą. Papildomai šiame kontekste taip pat verta paminėti ir 2011 m. LMPA
inicijuotą apklausą (Dagienė, 2012; Dagienė ir Kirvaitis, 2012), kuria siekta „išsiaiškinti, ar
su Lietuvos mokslo žurnalų leidyba susiję žurnalų redaktoriai, leidėjai, recenzentai ir juose
publikuojamų straipsnių autoriai susiduria su plagijavimu“ (Dagienė, 2012). Tačiau lyginant
reikia atkreipti dėmesį, kad rengiamo projekto dėmesio centras buvo platesnis, nei
pastarosiose iniciatyvose, nes projekte numatyta apimti ne tik plagiato problematiką, bet ir
kitas su autoryste susijusias problemines sritis (pvz., autorių sąrašų sudarymo klausimai,
recenzavimo procedūros, kt.). Antroji iš minėtųjų iniciatyvų – LMA vykdyta veikla – buvo
orientuota į mokslo rezultatų sklaidos Lietuvoje ir už jos ribų skatinimą, pasitelkiant mokslo
periodikos leidybą. O štai rengiamas projektas orientuotas ne į sklaidą, bet labiau į vidinės
kokybės klausimą.
Taigi kaip jau minėta, įvairūs akademinės (mokslinės) autorystės aspektai užsienio šalyse
nagrinėjami jau gana senai ir aktualiausi probleminiai aspektai jau įvardinti; mokslinėse ir
kitose studijose vertinami esami tų problemų sprendimai bei siūlomi nauji. Tuo metu
Lietuvoje akademinės (mokslinės) autorystės problematikos klausimai dar tik pradedami
diskutuoti pavienių autorių darbuose (žr. pvz., Kirvaitis, 2012; Stonkienė, 2012; Norvaiša,
2010; Bražienė, 2009; Atkočius et al., n.d.), atskirų tyrėjų grupių susibūrimuose
(žr. pvz., Norvaiša, 2011; Dagienė ir Kirvaitis, 2012) ar viešose diskusijose (žr. pvz., Lašas,
2015), rečiau – mokslo institucijose (Lietuvos universitetų rektorių konferencija, 2011),
26

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

pavieniais atvejais – teisinių pasekmių kontekste (žr. pvz., Vasiljevienė ir Jurčiukonytė, 2015;
Jackevičius, 2014a; Jackevičius, 2014b). Tačiau dar 2011 m. LURK darbo grupė (Lietuvos
universitetų rektorių konferencija, 2011) konstatavo, kad:
„Nesant visuotinai pripažintos plagiato sąvokos bei jį identifikuojančių kriterijų,
negali būti formuojamas vieningas požiūris į šį neigiamą reiškinį bei kuriamos
vieningos prevencijos sistemos. Kita vertus, vieningo akademinės bendruomenės narių
požiūrio bei prevencijos sistemos nebuvimas vertintinas kaip plagiatą skatinantis
veiksnys. Todėl nors akademiniuose sluoksniuose apie plagiato problemą dažnai
diskutuojama, šis reiškinys oficialiai fiksuojamas gana retai. Vienas pagrindinių ir
svarbiausių uždavinių – plagiato sąvokos, jo požymių nustatymas.“
Tas pats – sąvokos neapibrėžtumas, vieningos prevencijos sistemos nebuvimas,
bendruomenės narių skepsis – pasakytina ir apie akademinę (mokslinę) autorystę kaip
socialinį reiškinį, kurio atskiru (ir išskirtinai probleminiu) aspektu ir yra plagijavimas.
Todėl rengiant tyrimų projektą 2012 m. buvo tikimasi, kad jo rezultatai ne tik padės išaiškinti
sąvokos esmę ir ją įvertinti tarptautiniame kontekste, bet ir sukurti pagrindą
operacionalizuoti sąvoką, siekiant kurti ir formuoti kasdienėje realybėje veiksnias praktikas.
Taigi teikiamo projekto rezultatai turėjo tiesiogiai prisidėti tiek prie aukščiau cituotų LURK
Strateginių gairių (Lietuvos universitetų rektorių konferencija, 2011) įgyvendinimo, tiek prie
mokslinių tyrimų (ir akademinės) etikos būklės gerinimo Lietuvoje (apsvarstant ir
akademinės / mokslinės veiklos kokybę mikro lygmeniu).
Rengiant projektą buvo formuluojami trys keliadimensiniai uždaviniai.
Uždavinys 1. Siekiant suprasti mokslinės (akademinės) autorystės normatyvinių
apibrėžimų atitiktį socialinei realybei, įgyvendinant projektą atliekami empiriniai
tyrimai, skirti:
1.1. Išanalizuoti konceptualias akademinės (mokslinės) autorystės ir tiesiogiai
susijusių reiškinių (t. y. plagiato) sampratas bei normatyvinius jų apibrėžimus
pasaulinėse mokslo organizacijose.
1.2. Išanalizuoti Lietuvos mokslo bendruomenėje vartojamus normatyvinius
akademinės (mokslinės) autorystės ir tiesiogiai susijusių reiškinių
(t. y. plagiato) apibrėžimus bei visuotinai paplitusias sampratas.
Metodologijos lygmenyje, spręsti pastarąjį uždavinį buvo planuojama remiantis esamos
mokslinės literatūros analize bei atliekant skirtingo pobūdžio empirinius tyrimus.
T. y., tradicinį analitinio pobūdžio darbą su ankstesnių darbų rezultatais sekė dokumentų
analizės, interviu, anketinės apklausos metodologinių sistemų kūrimas ir taisyklių formulavimas.
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Uždavinys 2. Siekiant atrasti tinkamos akademinės (mokslinės) autorystės užtikrinimo ir
prevencijos bei kontrolės priemones ir praktikas, įgyvendinant projektą vykdomi
empiriniai tyrimai skirti:
2.1. Identifikuoti pastarosios srities pažeidimų tipus, formas ir pagrindines Lietuvos
mokslo sistemoje pasireiškiančias nusižengti skatinančias priežastis bei
gerosios praktikos pavyzdžius.
2.2. Ištirti pasaulyje taikomų priemonių ir praktikų tinkamumą ir / arba priimtinumą
Lietuvos bendruomenei.
Pastarojo uždavinio įvykdymas buvo planuojamas derinant metodologinius sprendimus,
reikalingus rasti empiriniais duomenimis paremtus atsakymus į klausimus, kurie buvo
keliami tiek šiuo, tiek ankstesniu projekto uždaviniu. Tiksliau, atliekant reikiamų kintamųjų
operacionalizaciją ir, atitinkamai, integruojant papildomus klausimus į ankstesnio uždavinio
sprendimui kuriamus duomenų rinkimo instrumentus (t. y. anketinės apklausos klausimyną,
interviu klausimyną).
Uždavinys 3. Siekiant tobulinti esamus ir kurti naujus mechanizmus, skirtus įtvirtinti
tinkamas akademinės (mokslinės) autorytės praktikas, pasiūlyti tikėtinai veiksmingiausias ir efektyviausias problemų sprendimo priemones.
Paskutinio rengiamo projekto uždavinio įvykdymas buvo planuojamas kaip į praktinį mokslinių
tyrimų rezultatų panaudojimą orientuotas iki tol atliktų empirinių tyrimų rezultatų apjungimas.
Taigi rengiant projektą numatyta, kad jo rezultatai ne tik reikšmingai prisidės prie diskusijų
įvedant sisteminį empirinį požiūrį, bet ir atskleis naujus tyrimo dėmesio centre esančio
reiškinio – mokslinės autorystės, kaip vienos iš mokslinių tyrimų etikos dedamųjų, –
aspektus bei pateiks empiriškai pagrįstus sprendimus. Fundamentaliąja, sociologijos mokslo
plėtros prasme, tikimasi, kad specifinį socialinį reiškinį (ir probleminį aspektą) Lietuvos
moksle nušviečiantys projekto rezultatai reikšmingai prisidės prie mokslo sociologijos ir
profesijų sociologijos teorijos konstravimo. Taip pat tikimasi, kad projekto rezultatai bus
įdomūs ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Be to, empirinių tyrimų rezultatų
panaudojimo praktikoje – taikomąja prasme – tikimasi, kad projekto rezultatai bus naudingi
pirmiausiai tiesiogiai suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms: mokslo ir studijų
institucijoms, mokslinių žurnalų redakcijoms, pan.
Galbūt verta prisipažinti, kad pradedant rašyti šią monografiją ir įvertinus galimas puslapiais
skaičiuojamas monografijos fizines ribas, buvo susidurta su keliomis (ir visai galimai etines
implikacijas turinčiomis) dilemomis. Konkrečiau, kokią monografiją rašyti? Ar pristatyti
pačius naujausius turimus duomenis susikoncentruojant išskirtinai į mokslinės autorystės,
kaip vienos iš specifinių mokslinės veiklos (ir, konkrečiai, tyrimų rezultatų pristatymo)
etikos, probleminį lauką, ar pristatyti ir ankstesnių tyrimų eigoje sukauptus ir mažai kur
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pristatytus bendrąją mokslinių tyrimų etikos situaciją nusakančius, tačiau bendresnio
pobūdžio duomenis? Taip pat, kiek monografijoje gilintis į konceptualias diskusijas ir kitose
šalyse atliktų mokslinės veiklos (ir tyrimų bei, atskirai, autorystės) etikos tyrimų rezultatus
bei metodologines subtilybes – kiek fizinės vietos skirti Lietuvos situaciją nusakančiai
empirinei informacijai bei individualioms šios monografijos autorių nuomonėms? Visgi
pasirinktas kelias, kuris matomas toliau: monografijoje analizuojami skirtingų LMT
finansuotų projektų eigoje sukaupti empiriniai duomenys (taigi pristatomas visas turimas
empirinės informacijos masyvas); pagrindinis informacinis masyvas monografijoje – tai
Lietuvos situaciją nusakanti empirinė informacija (taigi konceptualios ir kitos mokslinės
diskusijos dedamosios kiek varžomos). Vienas atsakymas į monografijos pabaigoje keliamą
klausimą – kas toliau? – aiškus: tai yra tolimesnė ir detalesnė turimos informacijos analizė
pasirenkant kitus „sukinius“ (pvz., susitelkiant į atskiroms mokslo sritims būdingus ar
skirtinguose mokslo sistemos lygmenyse išryškėjančius etikos klausimus).
Apibūdinant monografijos struktūrą ir turinį, šioje įvadinėje dalyje pristatytos pagrindinės
sampratos ir tyrimų laukai – tai, kuo remiantis apskritai prasidėjo šios monografijos autorių
tyrimai mokslinių tyrimų etikos srityje. Toliau, šešiose teminėse ir baigiamojoje dalyse
pristatomi empirinių tyrimų rezultatai. Konkrečiau, pirmojoje dalyje Mokslinių tyrimų etikos
sampratos ir būklės vertinimai, pagrindinės šios monografijos autorės – dr. Aurelija
Novelskaitė ir dr. Raminta Pučėtaitė – pristato 2010–2011 m. atliktų anketinės apklausos
Lietuvos mokslo bendruomenėje ir interviu su Lietuvos mokslo organizacijų etikos komitetų
narių rezultatus, gilinantis į tai, kaip bendruomenėje yra suprantama – konceptualizuojama ir
problematizuojama – mokslinių tyrimų etika. Konkrečiau, atskiruose šios dalies skyriuose
pristatomi atliekant statistinę ir turinio analizę apibendrinti ir detalizuoti apklausos dalyvių
pateikti tyrimų etikos apibrėžimai, reikšmingiausiais laikomi probleminiai tyrimų etikos
aspektai bei galimos jų atsiradimo priežastys, bendras tyrimų etikos būklės vertinimas
Lietuvoje. Pastarieji – nors ir pateikiami apibendrinti, tačiau iš esmės subjektyvizuoti –
apibrėžimai ir sampratos papildomi antrojoje monografijos dalyje Mokslinės veiklos etikos
normatyviniai apibrėžimai pristatomais dokumentų analizės rezultatais. Tiksliau,
pirmuosiuose dviejuose šios dalies skyriuose pristatomi dr. Anna Lipnevič atliktos Lietuvos
teisinių dokumentų analizės rezultatai, siekiant apibūdinti mokslinės veiklos (kartu ir tyrimų)
etikos normatyvinius reguliavimo aspektus. Pastaroji analizė tęsiama kituose šios dalies
skyriuose ieškant atitikties tarp Lietuvos ir ES dokumentų bei pristatant labiau detalizuotų
studijų, kuriose gilinamasi atskirai į teisinius asmens duomenų apsaugos ir tyrėjų saugumo,
kaip mokslinių tyrimų etikos, klausimus, rezultatai.
Pagrindinis trečiosios dalies – Mokslinės veiklos etikos vadyba Lietuvos mokslo (ir studijų)
organizacijose – užmanymas – naudojantis mokslo organizacijų etikos kodeksų bei etikos
komitetų veiklos reglamentų, interviu su etikos komitetų narėmis ir nariais medžiagos bei
Lietuvos mokslo bendruomenės apklausos rezultatų analize atskleisti mokslinės veiklos
(kartu ir tyrimų) etikos probleminius aspektus Lietuvos mokslo organizacijose žvelgiant iš
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etikos vadybos perspektyvos. Taigi kodėl rizikinga individą laikyti atsakingu už mokslinės
veiklos etikos vadybą? Galimas atsakymas į šį klausimą – tai mažai reflektuojamos ir
instituciškai vadybinamos etikos dilemos vykdant tyrimus ir net susidūrus su pažeidimais,
prarandamas visuomenės pasitikėjimas tyrėjais kaip profesionalais ir tyrimų institucijomis
apskritai. Pastarųjų pastebimumas ir elgsena su jais susidūrus, identifikuojamų atsiradimo
priežasčių reikšmingumo vertinimas – kaip tai pateikė apklausose 2011 m. dalyvavę
Lietuvos mokslo bendruomenės narės ir nariai – analizuojami ketvirtojoje monografijos
dalyje – Mokslinių tyrimų etikos dilemos ir pažeidimai: elgsena ir išdavos. Ši dalis
baigiama dr. Annos Lipnevič atlikta skundų, jų nagrinėjimo ir sprendimų AEPKT analizės
rezultatais. Pastebėję ar net patyrę mokslinės veiklos (žinoma, ir tyrimų) etikos pažeidimų –
turime, kur kreiptis; AEPKT jau veikia (ko nebuvo renkant duomenis 2010–2011 m.).
Tarnybos veiklos efektyvumo ir kokybės klausimai gali būti keliami tolimesniuose šią temą
analizuojančiuose mokslo darbuose.
Penktosios ir šeštosios monografijos dalių dėmesio centre atsiranda atskira mokslinės veiklos
(konkrečiau – tyrimų rezultatų pristatymo ir sklaidos) probleminė sritis – tai mokslinė
(dažniau vadinama akademine) autorystė. Tiksliau, penktojoje dalyje Mokslinės
(akademinės) autorystės apibrėžtys ir sampratos pristatomi dr. Aurelijos Novelskaitės, dokt.
Redos Adomaitienės ir stud. Linos Lapinaitės atliktų tarptautinių ir nacionalinių įvairių lygių
mokslo organizacijų, išskirtinai Lietuvos mokslo žurnalų bei 2014 m. apklausoje dalyvavusių
Lietuvos mokslo bendruomenės narių siūlomų (ir, tikėtina, naudojamų) mokslinės autorystės
ir susijusių aspektų apibrėžimų ir sampratų analizės rezultatai. Pastaruosius palydi šeštojoje
dalyje – Akademinė autorystė: pažeidimai ir išdavos – pateikiamas autorių sąrašo sudarymo,
citavimo (įtraukiant ir plagijavimą) bei mokslinio recenzavimo pažeidimų Lietuvos mokslo
bendruomenėje aptarimas, atliktas remiantis kelių Lietuvos mokslo bendruomenės narių
apklausų rezultatais. Atskiras dėmesys šioje dalyje skiriamas kitų, ne šios monografijos
pagrindu, vykdytų tyrimų eigoje atliktai bendraautorystės praktikų studijuojant
doktorantūroje technologijos mokslus analizei bei formaliems plagiato apibrėžimams mokslo
organizacijų dokumentuose ir individualioms mokslo bendruomenės narių plagiato
problematikos Lietuvos moksle sampratoms.
Paskutinė monografijos dalis – Pabaiga. Kas toliau? – tradiciškai laikytina
apibendrinančiąja. Šioje dalyje ir vėl remiamasi skirtingais metais atliktų apklausų rezultatų
analizės medžiaga siekiant suvokti esamą mokslinės veiklos (ir tyrimų) etikos situaciją
Lietuvoje ir nuspėti galimus elgsenos būdus siekiant sukurti geresnes mokslinės veiklos
sąlygas. Taigi, kas toliau?
Be abejo, visų atskirose monografijos dalyse minėtų empirinių tyrimų metodologiniai
pagrindai aprašyti pačioje monografijos pabaigoje, kartu atskiruose prieduose pateikiant kai
kuriuos sukauptų duomenų masyvus, duomenų rinkimo instrumentus, pirminius rezultatus ir
kitą, tikėtina, tolimesniuose tyrimų etikos tyrimuose naudingą informaciją.
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I DALIS.
MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKOS SAMPRATOS IR
BŪKLĖS VERTINIMAI
Įvadas
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Kažkada sociologas Raymondas Baumhartas verslo žmonių paklausęs „Ką jums reiškia
etika?“ gavo tokius atsakymus, kaip „Etika susijusi su tuo, ką mano jausmai laiko teisingu
arba neteisingu dalyku“, „Etika susijusi su mano religiniais įsitikinimais“, „Būti etiška (-u)
reiškia daryti tai, ko reikalauja įstatymai“, „Etiką sudaro tokie elgesio standartai, kurie yra
priimti(ni) mūsų visuomenėje“ arba tiesiog „Aš nežinau, ką reiškia šis žodis“ (Velasquez
et al., 2010). Šie atsakymai į užduotą klausimą yra gana tipiški, kadangi termino etika
reikšmę sunku tiksliai apibrėžti; žmonių nuomonės apie etiką yra skirtingos. Tačiau
pastarieji, visuomenėje paplitusias nuomones apie etiką nusakantys, pasakymai nėra visiškai
teisingi. Kitaip sakant, nors dauguma žmonių etiką sieja su savo jausmais (t. y., gerai tai, dėl
ko mano sąžinė jaučiasi rami, blogai tai, kas sukelia sumaištį ir pan.), tačiau būti etiška (-u)
tikrai nereiškia (ar bent ne visada reiškia), kad etiška elgsena yra tokia, kurią aš pati / pats
suprantu kaip gerą. Elgiantis pagal savo asmeninius jausmus dalykinėje veikloje ir apskritai
socialiniame gyvenime labai dažnai galima daryti visuomenės atžvilgiu neteisingus, žalingus
dalykus, kadangi jausmus veikia socializacijos patirtys, kurios gali suponuoti stereotipinius
požiūrius, nereflektuotas, kenksmingas nuostatas į socialinio gyvenimo normas. Trivialiausiu
pavyzdžiu galėtų būti mokslinio tyrimo vadovo gailesčio, užuojautos jausmais paremtas
leidimas nekompetentingam toje srityje asistentui analizuoti duomenis, vadovaujantis
požiūriu, „jog žmogui reikia užsidirbti“, „išlaikyti šeimą“ ir pan. Tradicinės, metafizinės
etikos požiūriu toks poelgis gali būti palaikytas etišku („žmogišku“), tačiau dalykinės
profesinės etikos požiūriu – jis neetiškas ir netoleruotinas, nes pažeidžia profesinės
atsakomybės principus (kokybiškai atlikti tyrimą, užtikrinti analizės rezultatų patikimumą) ir
viešąjį interesą (švaistomi viešieji finansai). Visiškai taip pat etika negali būti tiesiogiai
siejama su religiniais įsitikinimais. Tiksliau, nors dauguma religijų propaguoja aukštus
etinius standartus ir (dažniausiai) kuria stiprius motyvacinius pagrindus etiškam elgesiui
(pvz., vienos pagrindinių mokslinių tyrimų etikos probleminių sričių – plagiavimo – tematika
tiesiogiai siejama su aiškiai religiniuose raštuose artikuliuojamu įsakymu „nevok“), tokia
sąsaja reikštų, kad etiškas elgesys būdingas tik religingiems žmonėms. Tačiau net
neapsvarsčius skirtingų religijų (ar tiesiog institucinių socio-kultūrinių ideologijų) skelbiamų
etiško elgesio standartų, akivaizdu, kad dabartiniuose globaliuose diskursuose etikos principų
kvestionavimas toli peržengia kultūrų, tautų ir visuomenių (taigi – ir religijos) ribas.
Postmodernioje visuomenėje gyvenantis individas netgi nesitapatina su konkrečia religija; be
to, religija siejama su privataus, o ne dalykinio gyvenimo normomis, išgyvenimais ir
jausmais, į kuriuos institucijos neturi teisės kištis, todėl instituciniuose kontekstuose tampa
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per sunku numatyti individo elgesį ir paskatinti jį elgtis taip, kaip reikalauja viešasis
interesas. Taip pat ir teisiniuose atskirų visuomenių gyvenimą reguliuojančiuose
dokumentuose dažnai siekiama įtvirtinti etinius standartus (arba jie inspiravo teisinių
dokumentų sukūrimą). Vis dėlto ne visose visuomenėse egzistuoja pagarba įstatymui:
mokslininkai pastebi (Pučėtaitė ir Lämsä, 2008; Ungvari-Zrinyi, 2001; Vasiljevienė ir
Freitakienė, 2002), jog buvusiose autoritarinėse ar totalitarinėse visuomenėse įstatymo
pažeidimas sietas su autonomijos raiška, „šaunumo“ samprata, todėl nebūtinai garantuoja
etinių normų paisymą. Be to, prisimenant teisinį vergovinės santvarkos ar atskirų visuomenės
grupių (pvz., moterų, etninių mažumų, kt.) diskriminacijos įtvirtinimą, ar tikrai galima teigti,
kad visos teisinės normos išlaiko, nors ir skirtingų laikmečių, bet visgi bendražmogiškosios
etikos standartus? Teisinio reguliavimo spragas įgyvendinant etikos principus iliustruoja ir
tai, kad, pavyzdžiui, „pastaraisiais metais klinikinių tyrimų skaičius besivystančiose šalyse
šoktelėjo aukštyn, tačiau tyrimų sąžiningumą užtikrinančios teisinės ir etikos priežiūros
struktūros dažnai nėra sukurtos“ (The Guardian, 2011).
Toliau ekstrapoliuojant Velasquez ir kolegų (2010) pavyzdžius, svarbu pažymėti ir tai, kad
visgi bet kokioje visuomenėje (kaip ir mažesnėse ar globalaus masto profesinėse
bendruomenėse) žmonės priima standartus, kurie iš esmės laikomi etiškais būtent tame
socialiniame darinyje ar kontekste. Vis dėlto istoriniai pavyzdžiai rodo (pvz., nacistinė
Vokietija), kad patys standartai gali būti iš esmės nukrypę nuo to, kas išliekančiųjų vertybių
prasme yra etiška, moralu.
Taigi, kas yra etika? Siekiant atsakyti į šį klausimą, ne vienas etikos problematiką
nagrinėjantis autorius (pvz., Corrigan ir Farrell, 2010, p. 43; Freeley ir Steinberg, 2013,
p. 106; McElreath et al., 2013, p. 188; Prakashan, 2008, p. 8.54; kt.) remiasi Velasquez ir
kolegų nuomone (2010) ir pabrėžia du dalykus:
„Pirma, etika apibrėžia stipriai įdiegtus teisingo ir klaidingo elgesio standartus, kurie
apibrėžia, kaip žmonės turėtų elgtis atsižvelgdami į savo teises, pareigas, naudą
visuomenei, sąžiningumą ar konkrečias vertybes. Pavyzdžiui, etika apibrėžia tuos
standartus, nusako pagrįstą pareigą vengti prievartavimo, vogimo, žudymo, grasinimo,
šmeižto ir sukčiavimo. Etikos standartai taip pat apima tai, kas nusakoma sąžiningumo,
gailestingumo ir lojalumo vertybėmis. Galiausiai, etikos standartai siejasi su
standartais, kurie nusako tokias teises, kaip teisė į gyvenimą, teisė nebūti sužalotam ir
teisė į privatumą.“
„Antra, etika apibrėžia kiekvieno asmens etikos standartų apmąstymą ir plėtotę. <...>
jausmai, įstatymai ir socialinės normos gali būti nukrypę nuo to, kas yra etiška. Taigi
būtina nuolatos analizuoti savo vertybinius standartus tam, kad už(si)tikrintume, jog
pastarieji gerai pagrįsti. Todėl etika reiškia nuolatinę tęstinę pastangą analizuoti savo
moralinius įsitikinimus ir moralinę elgseną bei užtikrinti, kad mes patys ir institucijos,
kurias padedame formuoti, nuosekliai veiktų pagal pagrįstus standartus.“
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Šios sampratos – ypač antroji – pabrėžia svarbias šiuolaikinės dalykinės etikos standartų
kūrimo tendencijas, socialinių struktūrų ir veikėjų jose veiklos norminimą: normų išvedimą
pagrindžiant jas diskursu (t. y. racionaliais argumentais, ne subjektyviais, galimai socialinių
stereotipų suponuotais jausmais ar intuicija); universalizmo, teisingumo, rūpesčio ir pagarbos
kito žmogaus orumui principų naudojimą; susikalbėjimo – konsensuso ir kuriant socialinę
tvarką – paiešką. Be to, šiuolaikinės dalykinės etikos apibrėžimai stipriai akcentuoja ir
instrumentinį vertybių ir normų poreikį: pastarosios siejamos su geresniais sprendimais,
rizikos valdymu, institucijų veiklos legitimavimu, reputacijos kūrimu, visuomenės gerove ir
t. t. (Palidauskaitė, 2011; Vasiljevienė, 2006). Kita vertus, etinės vertybės sujungia individus
į bendruomenes, kurios formuoja jų asmeninę ir socialinę tapatybę ir leidžia siekti „gero
gyvenimo“ (Ulrich, 2008).
Taigi etika apima „teisingos ir neteisingos elgsenos sampratų sisteminimą, saugojimą ir
rekomendavimą“ (Fieser 1995). Nesigilinant į etikos teorijas (pvz., deontologija,
utilitarizmas, etc.) bei etikos sričių klasifikacijas (t. y. metaetika, normatyvinė etika ir
taikomoji etika) – apie tai išsamiai galima paskaityti kitur (žr. pvz., Bruce, 2013; Stapledon,
2009; Vasiljevienė, 2000; kt.) – svarbu pastebėti, kad mokslinių tyrimų etikos problematika
(kaip, be abejo, bet kuri kita socialinio gyvenimo tema) gali būti diskutuojama vadovaujantis
įvairiausiomis perspektyvomis ir požiūriais, analizuojama naudojantis daugybės empirinių
prieigų siūlomomis galimybėmis. Taip yra todėl, kad mokslinių tyrimų etikos erdvėje
persidengia tiek kasdienės veiklos praktikos, kurios galėtų būti priskirtos taikomosios etikos
sričiai, tiek formalūs tų praktikų ir procesų apibrėžimai, priskirtini normatyvinės etikos
sričiai, tiek politinio ar filosofinio pobūdžio klausimai, atsakymai į kuriuos pagrindžia
konkrečių etikos normų taikymo sritis metaetikos lygmenyje. Maža to, mokslinių tyrimų
etikos plotmėje galima aiškiai identifikuoti sociologinės analizės lygmenų persidengimą
kalbant apie (i) mokslo politikos formavimą vadinamajame makro lygmenyje, (ii) jos
įgyvendinimą organizacijose (t. y. mezo lygmenyje) ir (iii) realizavimo atspindį kasdienėse
praktinėse mokslinėse veiklose, individo poelgiuose (t. y. mikro lygmenyje). Be to,
mokslinės etikos klausimai gali būti svarstomi skirtingais rakursais priklausomai ne tik nuo
mokslo srities, bet ir nuo konkretaus mokslinio tyrimo etapo. Taigi, ką mano Lietuvos
mokslo bendruomenė apie šį daugiadimensį reiškinį – mokslinių tyrimų etiką?
Šią monografijos dalį sudaro trys skyriai, kuriuose, remiantis empirinių tyrimų rezultatais,
pateikiama apibendrinta Lietuvos mokslo bendruomenės narių siūloma mokslinių tyrimų
etikos samprata, mokslinių tyrimų etikos būklės vertinimas ir bendras požiūris į mokslinių
tyrimų etiką Lietuvoje. Kaip ir kiekviena tolimesnė, ši monografijos dalis pradedama
trumpomis metodologinėmis pastabomis, kuriose aprašomos kai kurios papildomos atliktų
tyrimų detalės, neįvardytos bendrojoje monografijos metodologinėje dalyje, tačiau svarbios
toliau esančiuose skyriuose pateikiamos informacijos įvertinimui.

33

MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKOS SAMPRATOS IR BŪKLĖS VERTINIMAI

Metodologinės pastabos.
Toliau esančiuose šios dalies skyriuose pristatomi rezultatai tyrimų, kurie atlikti vykdant
vieną iš monografijos įvadinėje dalyje aprašytų projektų – MTEtika – eigoje. Tiksliau, šioje
dalyje pateikiami daliniai anketinės Lietuvos mokslo bendruomenės apklausos internete ir
interviu su Lietuvos mokslo organizacijų etikos komitetų narėmis ir nariais rezultatai.
Pagrindinės metodologinės šių tyrimų taisyklės ir procedūros aprašytos paskutinėje –
metodologinėje – šios monografijos dalyje. Tačiau svarbu patikslinti kai kurias toliau šioje
dalyje pristatomų rezultatų gavimo metodologines detales.
Papildant tai, kas aprašyta metodologinėje monografijos dalyje, pirmajame šios dalies
skyriuje koncentruojamasi išskirtinai į kelias problemines sritis. Pirmoji – mokslinių tyrimų
etikos apibūdinimas, t. y. atsakymai į atskirus per apklausą ir interviu užduotus klausimus.
Tai yra, Apibūdinkite, kaip Jūs suprantate, kas yra mokslinių tyrimų etika – prašyta parašyti
anketinėje apklausoje užduodant atviro tipo klausimą; pradedant interviu, informančių ir
informantų klausta: Kaip savais žodžiais apibrėžtumėte, kas tai yra mokslinių tyrimų etika?
Kadangi mokslinių tyrimų etikos apibūdinimas (ar net konkretus apibrėžimas) pirmiausiai
siejasi su turimomis šios srities žiniomis, antrasis šiame skyriuje nagrinėjamas aspektas –
informacija, kokiuose institucionalizuotuose mokslinių tyrimų etikos mokymuose yra
dalyvavę Lietuvos mokslo bendruomenės narės ir nariai. Neginčytina, kad turimų žinių kiekį
nebūtinai turi sąlygoti dalyvavimas formalizuotuose mokymuose; tikslinė saviugda ir
mokymasis visą gyvenimą yra (ar bent turėtų būti) vienos iš tipiškiausių mokslinį darbą
dirbančių asmenų savybių. Tačiau dalyvavimo institucionalizuotuose mokymuose rodikliai
yra informatyvūs keliomis prasmėmis, nes rodo ir dalyvavimo apimtis (t. y. mokymuose
dalyvavusių žmonių skaičius), ir institucinį interesą skleisti tokias žinias (pvz., organizuoti
mokymus ar reikalauti formalių kvalifikacijos patvirtinimų). Taigi skyriuje analizuojami
kiekybiniai duomenys pagal atsakymus į kelis klausimus: (25.) Ar kuriame nors savo
mokslinio darbo etape Jūs dalyvavote mokymuose mokslinių tyrimų etikos tema? ir
papildomai Gal galite nurodyti, kokio pobūdžio mokymai tai buvo, kaip ilgai truko ir kokioje
šalyje tai vyko? bei (26.) Ar norėtumėte dalyvauti mokymuose mokslinių tyrimų etikos tema?
ir papildomai Kokio pobūdžio mokymai tai turėtų būti? Kartu čia analizuojami ir kokybinių
duomenų forma sukaupti pastarųjų atsakymų papildymai, kuriuose tikimasi rasti ne tik
emocines išraiškas, bet ir faktinę informaciją apie buvusių ir pageidautinų mokymų
charakteristikas (t. y. institucinė lokalizacija, turinys, formos, trukmė, kt.).
Skyriuje pateikiama atsakymų į atviro tipo anketinės apklausos ir interviu klausimus
medžiaga – kokybinio pobūdžio informacija, kuri, atitinkamai, analizuota pirmiausiai
klasifikuojant pasakymų pobūdį pagal apimtis ir turinį, vėliau – pasakymų tekstuose
identifikuojant ir klasifikuojant pagrindines temas (Gomm, 2009, p. 360–361; Marshall ir
Rossman, 2006, p. 158–160). Papildomai atlikta klasikinė kiekybinė anketinėje apklausoje
pateiktų atsakymų turinio analizė (Babbie, 2013, p. 295–307; Bauer, 2007), siekiant nustatyti
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bendrajame mokslinių tyrimų etikos problemų diskurse akcentuojamų sąvokų
(pvz., plagiatas, duomenų fabrikavimas, idėjų vagystės, kt.) dažnį, kuris, tikėtina, atsispindi
apklausoje dalyvavusių Lietuvos mokslo bendruomenės narių pasisakymuose. Papildomai
skyriuje pristatomi kiekybiniai duomenys (t. y. atsakymai į klausimus apie mokymų tyrimų
etikos tema poreikius) sukaupti pačia elementariausia – taip / ne – atsakymų forma; taigi
skyriuje pateikiama tik dažnių pagrindu faktus nurodanti informacija.
Darant prielaidą, kad vyraujančios mokslinių tyrimų etikos sampratos (ar sampratų) bei šios
srities žinių lygio (kas taip pat atsiskleidžia vertinant sampratą) įvertinimas sukuria
informatyvų pagrindą kritiškai vardinti srityje esamus probleminius aspektus, antrajame šios
dalies skyriuje analizuojamas tyrimų etikos sampratos aspektas – Lietuvos mokslo
bendruomenėje laikomos reikšmingiausiomis mokslinių tyrimų etikos srities problemos.
Pastarosios kai kuriuose apklausos dalyvių komentaruose transformavosi į tyrimų etikos
pažeidimų dėstymą, todėl papildomai skyriuje aptariamos ir galimos (t. y. apklausos dalyvių
vertintos) pažeidimų priežastys.
Tiksliau, antrasis skyrius pradedamas pateikiant atsakymų į kitą atviro tipo klausimą, kuris
užduotas anketinės apklausos pradžioje – Kaip manote, kokios yra reikšmingiausios
mokslinių tyrimų etikos problemos Lietuvos mokslo bendruomenėje ir visoje Lietuvos mokslo
sistemoje? – analizės rezultatai. Pastarųjų rezultatų, kurie gauti analogiškai kaip ir anksčiau
pristatytieji, aprašymą palydi apklausoje surinktų kiekybinių duomenų – atsakymų į prašymo
forma pateiktą klausimą (Įvertinkite, kokią įtaką pažeidimų atsiradimui turi toliau išvardinti
veiksniai) analizė. Svarbu pažymėti, kad 10 balų skalėje (kurioje 1 balas reiškė, kad
vertinimui pateiktas veiksnys „Neturi jokios įtakos“ tyrimų etikos pažeidimų atsiradimui;
10 balų reiškė, kad vertinimui pateiktas veiksnys „Turi labai stiprią įtaką“ pažeidimų
atsiradimui) vertinimui pateikti veiksniai buvo sugrupuoti į 4 grupes: (i) 6 veiksniai, kurie
manomai reiškiasi mokslinius tyrimus vykdančių asmenų lygmeniu; (ii) 4 veiksniai, kurie
galimai reiškiasi organizacijų, kur vykdomi moksliniai tyrimai, lygmeniu; (iii) 3 veiksniai,
kurie galimai reiškiasi mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų lygmeniu; ir
(iv) 2 veiksniai, kurie galimai reiškiasi mokslo politikos lygmeniu (monografijos
metodologinės dalies 4 priedas). Metodologine prasme svarbu atkreipti dėmesį, kad visų
teiginių, kaip originaliai būtent pastarojo tyrimo tikslu sukurtos matavimo skalės,
patikimumas yra gana aukštas (Cronbach’o alfa = 0,9).
Pastarųjų veiksnių vertinimų analizė atlikta keliais etapais taikant matematinius statistinės
analizės metodus. Konkrečiai, pradėjus statistinėmis aprašomosiomis charakteristikomis ir
akcentuojant vidurkius bei standartinius nuokrypius, pastarieji rodikliai lyginami atliekant
neparametrinius Wilcoxon susijusių rangų testus. Papildomai, siekiant iliustruoti vertinimus
ir jų skirtumus, pateikiami vertinimų vidurkių ir jų 95 proc. pasikliovimų intervalų grafikai.
Toliau, atliekant seriją neparametrinių koreliacijos testų (Spearman’o rho koeficientas, Rs),
tikrinamos tarpusavio priklausomybės tarp vidutinių atskirų teiginių vertinimų. Papildomai
prie vertinimų pateiktų komentarų apžvalginė analizė atlikta analogiškai, kaip aprašyta aukščiau.
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Trečiojo šios monografijos dalies skyriaus dėmesio centre atsiduria mokslinių tyrimų būklės
Lietuvoje vertinimo analizė. Tiksliau, pasitelkiant socio-demografinę informaciją apie
apklausos dalyves ir dalyvius, leidžiančią lyginti vertinimus skirtingose respondenčių ir
respondentų grupėse, skyriuje detaliai analizuojama kita per aukščiau minėtą projekto
MTEtika apklausą sukauptų duomenų dalis. Metodologine prasme, skyriuje analizuojami
17 kintamųjų iš beveik 400 turėtų tyrime; konkrečiai – tai atsakymai į kelis II ir III klausimyno
dalies klausimus: (i) Kaip 10 balų sistemoje įvertintumėte mokslinių tyrimų etikos būklę
Lietuvoje apskritai? Pakomentuokite savo vertinimą ir (ii) būklės vertinimą detalizuojantis
klausimas, kurį sudarė 12 vertinimui toje pačioje 10 balų sistemoje pateiktų teiginių (2 lentelė
šios dalies 2 skyriuje). Tiksliau, pastarajame klausime vertinimui pateikta 15 teiginių:
1. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės
ir mokslininkai), žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
3. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų (kur
yra) narės ir nariai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
5. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų
darbuotojos ir darbuotojai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
7. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos mokslo
tarybos) narės ir nariai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
9. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir mokslo
ministerijos) atstovės bei atstovai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
2. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės
ir mokslininkai), laikosi mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
4. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų (kur
yra) narės ir nariai vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
6. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų
darbuotojos ir darbuotojai savo su moksliniais tyrimais susijusiose veiklose
vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
8. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos mokslo
tarybos) narės ir nariai vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
10. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų ( pvz., Seimo, Švietimo ir
mokslo ministerijos) atstovės bei atstovai atsižvelgia į mokslinių tyrimų etikos principus
ir nuostatas formuodami Lietuvos mokslo politiką
11. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, yra sukurtos
organizacinių procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
12. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, funkcionuoja
organizacinių procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
13. Mokslinius tyrimus finansuojančios Lietuvos organizacijos (pvz., Lietuvos mokslo taryba)
užtikrina mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją jų finansuojamuose tyrimuose
14. Lietuvos teisiniuose dokumentuose (t. y. įstatymuose, įsakymuose ir pan.) yra
apibrėžti mokslinių tyrimų etikos klausimai
15. Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje, lyginant su mokslinių tyrimų etikos būkle
Vakarų Europos šalyse, yra:
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Pastarieji teiginiai išdėstyti ne eilės, o turinio seka: 5 pirmieji teiginiai buvo skirti ištirti
nuomonę apie mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų žinojimo lygį; kiti 5 teiginiai
(nr. 6–10) – nuomonę apie vadovavimąsi minimais principais ir nuostatomis kasdienėje
veikloje; dar kiti 5 teiginiai (nr. 11–15) – nuomonę apie atskirus mokslo sistemos aspektus,
susijusius su mokslinių tyrimų etikos priežiūra ir pažeidimų prevencija. Abiejuose
klausimuose vertinimas „1“ reiškė galimai žemiausią įvertinimą, vertinimas „10“ reiškė
galimai aukščiausią įvertinimą.
Statistinė kiekybinių duomenų analizė atlikta naudojantis SPSS 13.0 for Windows
programiniu paketu. Svarbu pastebėti, kad matematinių statistinės analizės metodų taikymo
galimybės yra apribotos sukauptų duomenų pobūdžio: atsakiusiųjų į atskirus apklausoje
pateiktus klausimus skaičius svyravo nuo, apytiksliai, 10 iki 800; kai kurios respondentų
grupės, sudarytos atskirų socio-demografinių charakteristikų pagrindu, buvo ypač mažos
(pvz., tik 19 asmenų nurodė, kad mokslo laipsnio nesiekia, tik 5 nevalstybiniuose mokslinių
tyrimų institutuose dirbantys asmenys, tik 10 techninių darbuotojų); dauguma tvarkos ar
intervalų skalėse matuotų kintamųjų buvo pasiskirstę ne pagal normalųjį skirstinį, kas yra
būtina sąlyga siekiant naudoti parametrinius statistinius testus (Nachmias ir Nachmias 1987,
p. 488-505). Dėl pastarųjų priežasčių toliau analizėje (analogiškai, kaip ir anksčiau
aprašytoje) šalia aprašomųjų statistinių charakteristikų naudojami neparametriniai metodai:
neparametrinė koreliacinė analizė (Spearman’o Rho koeficientas, toliau Rs), neparametriniai
dispersinės analizės testai (Mann-Whitney U ir Wilcoxon W, Wilcoxon susietų rangų testai).
(Daugiau apie pastaruosius statistinės analizės metodus galima rasti, pavyzdžiui, Nachmias ir
Nachmias (1987, p. 505–510).) Taip pat atliekant analizę (nors ir nesilaikant normaliojo
skirstinio reikalavimų, bet tikintis suformuluoti tam tikras prielaidas) taikytas regresinės
analizės metodas (Βeta koeficientas, toliau B; pakoreguotas R2). Taigi interpretuojant
statistinės analizės rezultatus vadovautasi subjektyvistine tikimybių teorija (FrankfortNachmias ir Leon-Guerrero, 2006, p. 345–346; Vogt, 2005, p. 246–247).
Siekiant atrasti išsamesnius statistinių duomenų paaiškinimus ir formuluoti gilesnes
interpretacijas, skyriuje taip pat analizuojami komentarai, kuriuos respondentės ir
respondentai išsakė šalia pateiktų įvertinimų. Ši analizė atlikta vadovaujantis tais pačiais jau
anksčiau aprašytais principais: apklausos dalyvių pateikti mokslinių tyrimų etikos būklės
vertinimo komentarai grupuoti į atskiras temines grupes, vėliau – aprašomas atskiroms
grupėms priskirtų temų turinys, aprašymą iliustruojant citatomis.
Analogiškai, kaip pirmuosiuose šios dalies skyriuose, taip ir čia anketinės apklausos
duomenų analizės rezultatai papildomi interviu su Lietuvos mokslo organizacijų etikos
komitetų narėmis ir nariais medžiagos analize. Tačiau per interviu užduotas ir čia
analizuojamas kiek siauresnės apimties klausimas – Kaip apskritai vertintumėte mokslinių
tyrimų etikos būklę Jūsų organizacijoje? Atsakymų į šį klausimą analizė atlikta
vadovaujantis analogiškais jau aprašytiems principais.
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Galiausiai, paskutiniajame apibendrinančio pobūdžio šios dalies skyriuje (kaip ir dviejuose
pirmuosiuose), pristatomi ir kokybinių, ir kiekybinių duomenų analizės rezultatai.
Pirmiausiai, svarbu pažymėti, kad šis skyrius struktūruojamas vadovaujantis monografijos
metodologinėje dalyje aprašytu konceptualiniu termino „požiūris“ apibrėžimu. Kaip
primenama skirtinguose monografijos skyriuose, pastarasis apima tris – pažintinį, emocinį ir
elgsenos – komponentus. Taigi konkrečiai, šiame skyriuje į anksčiau minėtą kiekybinį
mokslinių tyrimų etikos būklės vertinimą pažvelgiama per mokslo srities prizmę (techniškai
– aptariami vertinimų rezultatai, kai tyrimo dalyviai yra suskirstyti į grupes pagal jų nurodytą
atstovaujamą mokslų sritį). Papildomai šiame skyriuje aprašomi ir bendrieji apklausos
dalyvių komentarai, iliustruojantys atskirus ką tik minėtus požiūrio aspektus. Technine
prasme, tiek kiekybinių, tiek kokybinių trečiajame monografijos skyriuje pristatomų
duomenų analizės rezultatai gauti taikant analogiškus analizės principus aprašytiems anksčiau.

1. Mokslinių tyrimų etikos samprata Lietuvos mokslo bendruomenės
narių tarpe
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Projekto MTEtika eigoje vykdant Lietuvos mokslo bendruomenės narių apklausą, į prašymą
apibūdinti mokslinių tyrimų etiką savais žodžiais – pateikti savo supratimą – iš viso
sureagavo 454 apklausos dalyvės ir dalyviai. Pirmiausiai verta pastebėti, kad pateiktos
individualios mokslinių tyrimų etikos sampratos varijavo nuo atvirų prisipažinimų „nežinau,
kas tai yra“ iki išsamiomis žiniomis paremtų apibrėžimų. Sąlyginai tarpinėje pozicijoje tarp
pastarųjų atsirastų nuorodos į šalutinius mokslinių tyrimų etikos apibrėžimo šaltinius: pvz.,
„apibrėžimą galima rasti Kardelio ir Bitino knygose – geriau nesugalvosiu“, „apibrėžta
biomedicininių tyrimų etikos dokumentuose“, „Wikipedia“. Nors tokių nuorodų pateikimas
rodo, kad bendruomenės narės ir nariai yra susipažinę su pagrindiniais (tikėtina – jų tyrimų
srityje) taikomais apibrėžimais, visgi vengimas platesnės diskusijos šia tema, tikėtina,
atspindi tik pirminį raktinio termino suvokimo lygį, giliau nereflektuotą savo veiklos atžvilgiu.
O štai nors ir negausūs, bet išsamūs mokslinių tyrimų etikos apibrėžimai, rodo įsigilinimą į
temą. Atsakymo pavyzdys:
„Mokslinių tyrimų etika – tai taikomosios etikos (filosofijos) sritis, kuri analizuoja,
kokių principų, vertybių reikia laikytis atliekant mokslinius tyrimus ir motyvaciją – kuo
pagrįsti tie reikalavimai. Apima ne tik filosofinę analizę, bet ir teisinių dokumentų
žinojimą; praktinį vadovavimąsi tais principais ir vertybėmis, planuojant tyrimą
(apibrėžiant tikslą ir uždavinius), pasirenkant tyrimų objektus ir jų skaičių, numatant
mažiausią riziką, prisiimant atsakomybę už pasekmes ir pan.; atsiskaitant visuomenei.“
Jei pastarajame apibrėžime įvardinamos visos šiuolaikinėje dalykinėje etikoje akcentuojamos
tematinės sritys, susiejant metaetiką, normatyvinę etiką ir taikomąją etiką, tai kituose
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pateiktuose apibrėžimuose teorinės žinios apie mokslinių tyrimų etiką tiesiogiai sietos su
praktiniais kasdienio gyvenimo aspektais. Pavyzdžiui:
„Auguste Compte pozityvistinė pasaulėžiūra aiškiai apibrėžia mokslininko etiką.
Mokslininkas – tiesos siekėjas, atsiribojantis nuo bet kurių interesų. Jis negali
priklausyti jokioms partijoms ar struktūroms, kurios galėtų pareikalauti iš jo dėl
kažkurių tikslų atsisakyti tiesos siekimo ir jos sakymo. Kitaip jis negalės nagrinėti
tikrovės objektyviai. Tokia etika dar negali būti pilnai įgyvendinama, bet mokslininkas
privalo ją deklaruoti ir jos siekti. Todėl mokslininkas gali būti tik savarankiškas tyrėjas,
kuris negali dirbti samdomo darbo. Šią tiesą tikrinau TSRS ir LR laikmečiais.“
Nors šioje sampratoje remiamasi ir tam tikra filosofine nuostata, ir reflektuota asmenine
(galimai ir negatyvia) patirtimi, vis dėlto, pateiktas požiūris neatspindi šiuolaikinės
mokslininko darbo realybės: šiandien mokslininko sėkmė sunkiai įsivaizduojama be komandų
ir priklausymo institucijai. Greičiau ši samprata atspindi kitus mokslininko sunkumus
(pvz., institucijos vadovų spaudimą daryti kompromisus profesinio elgesio standartams vykdant
užsakomuosius tyrimus). Kita vertus, pateiktose apibrėžtyse keliamas ir individo, kaip
profesijos atstovo, nepriklausomo eksperto atsakomybės klausimas dėl jo sprendimų,
konsultacijų, viešų pasisakymų poveikio visuomenei ir ateities kartų gerovei. Pavyzdžiui:
„Etikos kategorija kildinama iš scholastinės filosofijos, kur mokslininkui tenka dirbti
nuolatinio pavojaus neįtikti valdantiesiems ir ideologams sąlygomis. Mokslininkai
pirmiausiai turėtų pereiti prie darnaus vystymosi pasaulėžiūros, metodologijos, logikos ir
etikos. Darnaus vystymosi paradigmos požiūriu „etiką“ pakeičia „atsakingumas“.
Kiekvienas mokslininkas privalo prisiimti moralinę, turtinę ir kitokią atsakomybę už savo
siūlymus. Dabar pilna mokslininkų, drąsiai patariančių statyti atomines elektrines. Jeigu
jiems tektų atsakyti už savo siūlymų pasekmes, jie tikrai pavojingų sprendimų nesiūlytų.“
Įdomu pastebėti, kad mokslinių tyrimų etiką apmąstant kasdienių praktikų kontekste ir
susikoncentruojant į taikomosios etikos lygmenį, diskurse išryškėja vyraujančios politinės
ideologijos vaidmuo. Toks akcentas ne tik nurodo tarp-institucinių (čia – mokslo ir politikos)
sandūrų galimai keliamas įtampas, bet ir mokslininko, kaip socialinio veikėjo, poreikį
adaptuotis prie keliagubų standartų išliekant aktyviu (ir priimtinu, palaikomu ir pateisinamu)
mokslo bendruomenės nariu ir, kartu, nerizikuojant būtų iš bendruomenės išstumtu
galingesnių socialinių institucijų. Šio diskurso tematika verčia prisiminti galimas klasikines
socialinės adaptacijos formas socialinės anomijos sąlygomis (Merton, (1968) 1997).
Pastarosiose ištraukose išsakytas mintis sąlyginai priskiriant būtent tokios – chaotiškos ir
kontraversiškos – socialinės realybės sąlygoms, konformizmas mokslinių tyrimų etikos
kontekste, turbūt, reikštų bet kokių ambicijų atsisakymą kasdienėse veiklose vengiant nors ir
potencialių, bet jautrių ar politiškai rizikingų tyrimų bei publikacijų temų, mokslinių renginių
ir draugijų. Ritualizmas šiuo atveju greičiausiai reikštų panašų ambicijų atsisakymą, tačiau
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ne tiek vengiant, kiek ignoruojant naujas idėjas ir naujai atsirandančias galimybes. Kita
adaptacijos forma – inovacija – šiame kontekste galėtų reikšti naujų būdų, kuriais būtų
susikuriama patogi pozicija, paiešką. Labai tikėtina, kad tokia pozicija, nors ir suteiktų
formalias saugumo garantijas, visgi (bent atskirais atvejais) nederėtų su konvenciniais
mokslinių tyrimų etikos principais, kadangi tiesiogiai reikštų esamų normų ir taisyklių
laužymą. Būtent tokią poziciją galėtų iliustruoti kai kuriuose mokslo žurnaluose taikyta
praktika, kuria siekta dirbtinai didinti citavimo rodiklius (žr. pvz., Lašas, 2011). Atsiskyrimas
šiuo atveju būtų tiesiog pasitraukimas iš mokslo bendruomenės. Šiandien sąlygos „spausdink
arba žūk“ (angl. – publish or perish) neišpildymas tiek publikacijų kiekybės, tiek jų turinio
(taigi ne visos temos yra vienodai palankiai priimamos spausdinimui) prasme reiškia tiesiog
priverstinę būtinybę pasitraukti iš mokslo organizacijų, nepatenkinus formalių reikalavimų.
Galiausiai, maištas reikštų mėginimą pasipriešinti esamoms (jei šios laikomos
netinkamomis) taisyklėms ir praktikoms, stojant į atvirą konfrontaciją siekiant kasdienėje
realybėje praktiškai įgyvendinti etikos principus. Akivaizdžiausiais pastarosios „adaptacijos“
(greičiau – pasipriešinimo) formos pavyzdys Lietuvoje – doc. dr. Z. Migonienės atvejis KTU
(Vasiljevienė ir Jurčiukonytė, 2015).
Nors daugumoje pateiktų individualių mokslinių tyrimų etikos apibrėžimų tiesiogiai
akcentuota mokslinė veikla ar tam tikri susiję aspektai, kai kuriuose apibrėžimuose šios
srities etika tapatinta su religija ar teisiniais imperatyvais, bendrosiomis kasdienėmis
praktikomis, tvirtinant, kad mokslinių tyrimų etika – tai „tas pats kaip ir bendrai gyvenimo
etika“. Tai yra, „... manau, kad etika yra globali samprata ir nėra reikalo jos skaidyti į
sritis: jeigu žmogus stengiasi elgtis etiškai visumoje, tarkim, vairuodamas automobilį, tai jis
elgsis etiškai ir kitose gyvenimo srityse“. Taigi mokslinių tyrimų etika yra „tai, kas
neprieštarauja žmogaus prigimtinei teisei ir orumui, kas yra teisinga apskritai ir teisėta
konkrečiai“. Ir apskritai: „etika yra arba jos nėra, tiek moksle, tiek kitoje veikloje; etikos
standartus geriausiai atitinka Dešimt Dievo įsakymų“. Taigi galima numanyti, kad būtent
tokią nuomonę – visą atsakomybę už mokslinių tyrimų etikos principų laikymąsi priskiriant
subjektyvių individo intencijų sričiai – palaikantys bendruomenės nariai nematytų prasmės
siekti mokslinių tyrimų etiką apibrėžti normatyviniu, konvencionalių sutarimų lygmeniu. Be
to, akivaizdu, kad pastarosios nuomonės yra analogiškos toms, kurios išsakytos diskutuojant
apie bendrą etikos supratimą kitose visuomenėse; kaip jau minėta anksčiau, tokios nuomonės
negalima taikyti universaliai, išlaikant teisingumo principą, galiojantį visomis aplinkybėmis
(Velasquez et al., 2010).
Vis dėlto dauguma apklausos dalyvių apibūdindami mokslinių tyrimų etiką pateikė daugiau
ar mažiau skaitlingus etiško ir neetiško elgesio išvardinimus. Pavyzdžiui, mokslinių tyrimų
etika yra: „1. atsakomybė 2. sąžiningumas 3. pagarba 4. objektyvumas 5. tolerancija kitokiai
nuomonei 6. nešališkumas 7. kompetencija“. Arba: „a) mokslinių tyrimų turinio etika:
nevykdyti uždraustų ar nelegalių tyrimų, nenaudoti legaliai atliktų tyrimų rezultatų
nelegaliems tikslams siekti ir pan. b) mokslinių tyrimų formos etika: neplagijuoti, nei žodžiu,
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nei raštu nemenkinti kolegų atliekamų darbų, laikytis pagarbaus tono vykdant mokslinę
diskusiją ar polemiką ir pan.“. Be to, pastarieji praktikų išvardinimai varijavo tarp
apibrėžimo to, kas ir kaip yra, ir to, kas ir kaip turėtų būti. Pavyzdžiui:
„Mokslinių tyrimų etika turėtų apimti tiek tyrimo, tiek tiriamųjų etiką. Tyrimo nauda
turėtų viršyti galimą žalą tiriamajam, turėtų būti naudingas visuomenės interesams ir
(bent minimaliai) pačiam tiriamajam, tiriamajam turėtų būti garantuojama duomenų
apsauga, esant galimybei anonimiškumas (nebent tai būtų neįmanoma dėl pačios
tyrimo esmės). Publikuojant duomenis taip pat reikėtų užtikrinti asmens duomenų
saugumą (tai ypač aktualu pranešimuose). Neleistinas plagijavimas bei svetimų
duomenų panaudojimas savais tikslais be tyrimo vykdytojų sutikimo.“
Pastaroji tendencija Lietuvos visuomenėje kalbėti apie etiką, atsakomybę, integralumą labiau
iš normatyvinės nei iš deskriptyvios perspektyvos, pastebėta ir ankstesniuose tyrimuose,
susijusiuose su etika ir socialine atsakomybe. Pavyzdžiui, Pučėtaitės, Jurėnienės ir
Novelskaitės (2014) straipsnyje, kuriame pristatomi Lietuvos profesinių sąjungų atstovų
požiūriai į įmonių socialinę atsakomybę, informantai buvo linkę apibrėžti socialinę
atsakomybę normatyviniu diskursu. Tai netgi padiktavo straipsnio pavadinimą „CSR on a
wishlist“ – įmonių socialinė atsakomybė pageidavimų sąraše. Toks kalbėjimas implikuoja
lūkestį, kad socialiniai veikėjai laikysis aptariamų etinių normų, kasdienėje realybėje
suvokus, kad tokia praktika iš tiesų neegzistuoja arba jos raiškos formos silpnos.
Galiausiai, kiekybiškai analizuojant pateiktus apibrėžimus, vyraujantis žodis visgi buvo
„sąžiningumas“, „sąžiningas“ (paminėta 104 kartus). Galimas sinonimas – „dorumas“,
„dora“ – paminėtas 15 kartų. O tokie žodžiai, kaip „etiškumas“, „moralė“ ar „moralumas“
minėti, atitinkamai, 28 ir 27 kartus. Žodis „atsakomybė“ minėtas 48 kartus, „įsipareigojimas“
– 3 kartus, „pagarba“ – 37 kartus.
Tiesiogiai su tyrimo metodais bei rezultatais susiję terminai taip pat buvo minimi skirtingais
dažniais: „objektyvumas“ ar „objektyvūs (pvz., rezultatai)“, „objektyviai (pvz., vertinama)“
minėtas 54 kartus, „korektiškumas“ paminėtas 34 kartus, „patikimumas“ – 14,
o „validumas“ – tik 2 kartus. O štai pagrindiniai terminai, nusakantys esminius mokslinių
tyrimų etikos pažeidimus – „plagijavimas“, „(duomenų) falsifikavimas“ ir „(duomenų)
fabrikavimas“ apibrėžimuose minėti, atitinkamai, 76, 17 ir 1 kartą. Be to, tiesiogiai su
plagijavimo fenomenu sietinos nuorodos į „autorystę“ pateiktos 71 kartą.
Mėginant kombinuoti kiekybinės apibrėžimų turinio analizės (ir interpretacijos) požiūrius
(vis dėl to ką tik pristatyti kiekybiniai rodikliai yra teksto analizė) ir laikantis esminės
diskurso analizės nuostatos, kad komunikacija (čia – rašymas) yra „socialinė praktika, būdas
atlikti tam tikrus veiksmus“ (Wood ir Kroger, 2000, p. 4), pastarieji rezultatai gali būti
interpretuojami kaip nurodantys esmines (dažniausiai minimas) mokslinių tyrimų etikos
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supratimo dedamąsias tarp apklausoje dalyvavusių bendruomenės narių. Konkrečiau,
mokslinių tyrimų etika pirmiausiai yra siejama su sąžiningu elgesiu; taigi tiek bendru
vyraujančiu sąžiningumo suvokimu, tiek ir individualia subjektyviai suvokiama asmens
savybe. Kita kategorija mokslinių tyrimų etikos suvokime yra objektyvumas – pasirenkant
metodus, renkant duomenis ir juos analizuojant, pristatant rezultatus bei vertinant kitų
atliktus mokslinius darbus ir susijusias veiklas. Trečias terminas, kuris, remiantis pasisakymų
gausa, yra netgi aktualesnis nei objektyvumas ir įvardija ne patį principą, o jo pažeidimą
(-us) – tai idėjų, minčių, darbų plagijavimas. Pastarasis išskyrimas (lyginant su gana retai
minėtu duomenų falsifikavimu bei beveik visiškai neminėtu duomenų fabrikavimu) rodo,
kad netinkamas naudojimasis svetimais moksliniais darbais (plagijavimas) yra (a) laikomas
viena aktualiausių problemų, su kuria susiduriama vykdant mokslinę veiklą ir (b) atskiriamas
nuo netinkamo elgesio su duomenimis (nuorodos į pastaruosius dažnai glūdi po
objektyvumo, korektiškumo, patikimumo nusakymais). Pavyzdžiui, kaip nurodyta apklausos
dalyvių pateiktuose komentaruose:
„<...> humanitariniuose moksluose tai visų pirma autorinių teisių apsaugos klausimas,
garbingo nuorodų pateikimo, mokslinės idėjos pirmumo pripažinimo klausimai; autorystės
prirašymas naudojant įvairias administracines galias, pvz., įstaigos ar padalinio vadovui
prisirašant kaip bendraautoriui, redakcinės kolegijos narys, galų gale kaip projekto
vadovas ar idėjos autorius. Lygia greta čia pridėčiau ir daugiau akademinės etikos dalykų,
kai mokslo įstaigų administratoriams suteikiama teisė teikti projektus ir gauti finansavimą
mokslo darbuotojų vardu pastariesiems nieko apie tai nežinant.“
„Neetiškas elgesys būtų duomenų pasisavinimas, svetimų minčių publikavimas nepaminint
prieš tai publikavusio pavardės, svetimų idėjų (tyrimų metodikos ar susitarimų dėl
užsakomųjų tyrimų) užregistravimas savo vardu, užbėgant už akių idėjos autoriui.“
Taigi pirminė pateiktų mokslinių tyrimų etikos apibrėžimų turinio analizė rodo, kad, viena
vertus, pastarasis terminas vien tarp apklausoje dalyvavusių asmenų suvokiamas gana
skirtingai; kita vertus, analizė leido išryškinti esmines terminą apibrėžiančias kategorijas.
Vis dėlto esminis šio apklausos momento rezultatas – pateiktos apklausos dalyvių nuomonės
įrodo mokslinių tyrimų etikos aktualumą visose (ne tik išskirtinai biomedicinos ar socialinių
mokslų, kiek tai susiję su žmonių tyrimais) mokslo srityse.
Interviu dalyvavusių Lietuvos mokslo organizacijų etikos komitetų narių pateikti mokslinių
tyrimų etikos apibrėžimai tik labai nedaug papildo apklausoje dalyvavusių mokslo
bendruomenės narių pateiktas mokslinių tyrimų etikos sampratas, kuriose, kaip jau minėta
anksčiau, vyrauja raktiniai apibūdinimai „sąžiningumas“, „atsakomybė“, „pagarba“. Taigi
viena vertus, duomenų rinkimo metodų ir informacijos šaltinių trianguliacijos principai
(Gomm, 2009, p. 367–368) šiuo atveju laukiamo rezultato – reikšmingo duomenų papildymo
– neatnešė. Tikėtasi, kad etikos komitetų narių apibrėžimai ir sampratos reikšmingai papildys
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bendruomenės narių išsakomas apibrėžtis, padarius prielaidą, jog etikos komitetų narės ir
nariai, kurių pozicija organizacijoje sąlygoja institucinį privalomumą domėtis ir gilintis į
mokslinių tyrimų etikos klausimus, demonstruos platesnį ir gilesnį problemos išmanymą, bus
įvaldę tikslesnius apibrėžimus ir pan. Kita vertus, pastarojo lūkesčio žlugimas yra logiškas:
informacijos pasikartojimai rodo, kad etikos komitetų narės ir nariai priklauso tai pačiai
bendruomenei. (Užbėgant į priekį kitose šios monografijos dalyse pateiktų rezultatų
pristatymui, reikia pažymėti, kad, kaip paaiškėjo vykdant tyrimą, 2010–2011 m. į etikos
komitetų funkcijas (taigi ir reikalavimus jų narių kompetencijoms) Lietuvos mokslo
organizacijose buvo žvelgiama formaliai (arba dažnai – visiškai subjektyviai ir gana atsainiai)).
Nepaisant to, detaliau aprašant organizacijų etikos komitetų narių pateiktus tyrimų etikos
apibrėžimus (prieš tai atmetus kai kuriuos apibrėžimus, kuriais etikos komitetų narės ir nariai
bandė apibūdinti etiką apskritai ar išskirtinai organizacijos etikos kodeksą), pastebėtina, kad
ir čia kai kurios mokslinių tyrimų etikos apibrėžtys įvardytos kaip bendražmogiškos, sakant,
kad mokslinių tyrimų etika nėra atskiriama nuo bendrosios etikos, kuri turėtų būti būdinga
kiekvienam padoriam žmogui. Pavyzdžiui, svetimų rezultatų naudojimas, kopijavimas –
plagiatas – yra tas pats, kas gyvenime sutinkama visais kitais atvejais. Taip pat mokslinių
tyrimų etikos apibrėžimas buvo išvedamas iš I. Kanto kategorinio imperatyvo (Blackburn,
2008, p. 54–55, 197–198) ir pritaikomas mokslinių tyrimų erdvei, sakant, kad mokslinių
tyrimų etika yra „laikymasis tyrimui keliamų reikalavimų pagal pasaulyje paplitusią
praktiką“ ir vykdant šią praktiką „kiekvienam reikia elgtis taip, kad tas būtų priimtina visai
visuomenei; kiekvienas mokslininkas turi elgtis taip, kad jo elgesys tenkintų aplinkinius –
nieko nepaimant, nesisavinant, bet iškeliant savo mintis“.
Kai kurie etikos komitetų narių bandymai apibrėžti mokslinių tyrimų etiką kaip tam tikrą
socio-psichologinį reiškinį buvo stipriai suasmeninti, mokslinių tyrimų etiką įvardinant kaip
neapčiuopiamą, intuityviai suvokiamą sąžinės, kaip įgimtos duotybės, moralės jausmą.
Pavyzdžiui, per interviu sakyta, kad „mokslo etika – mokslinių tyrimų etika, ir lygiai
žmogiškieji etikos dalykai <...> yra tarpusavyje susipynę“. Tokia nuomonė prieštarauja
šiuolaikinės dalykinės etikos paradigmai, teigiančiai, jog etišką elgesį galima apibrėžti,
vertinti pagal objektyvizuotus kriterijus, matuoti tokio elgesio pasekmes, taip pat modeliuoti
geidžiamą, visuomenei naudingą elgesį vadybos procesais (Vasiljevienė, 2000; Trevinõ ir
Weaver, 2003). Asmeninių jausenų, nuomonės pateikimas apibrėžiant mokslinių tyrimų etiką
gali būti aiškinamas tuo, kad taip kalbėję etikos komitetų narės ir nariai dažniausiai priklausė
neseniai sukurtiems, dar trumpą veiklos patirtį turintiems etikos komitetams. Taigi viena
vertus, nors informantės ir informantai jau atliko tam tikrus (t. y. etikos komitetų narių)
vaidmenis organizacijose (būtent dėl kurių ir buvo atrinkti apklausai ekspertų teisėmis),
galimai dar neturėjo tiems vaidmenims reikalingo „specifinio srities žinių bagažo“ (Berger ir
Luckmann, 1999, p. 101–104). Kaip teigia Berger ir Luckmann (1999), „dėl savo atliekamų
vaidmenų individas supažindinamas su konkrečiomis socialiai objektyvuoto žinojimo
sritimis“ ir tas vyksta „ne tik siauresniu kognityviniu, bet taip pat ir normų, vertybių ir net
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emocijų „žinojimo“ požiūriu“ (p. 101). Kita vertus, šiame kontekste galima galvoti ir
priešingai: informančių ir informantų nuomonės būtent ir atspindi esamą bendrąjį institucinį
žinių bagažą. Vėl užbėgant į priekį kitose šios monografijos dalyse pateiktų rezultatų
aprašymams ir vertinimams, šiame kontekste verta atskirai atkreipti dėmesį į apklausos
dalyvių pateiktoje informacijoje išryškėjusią tendenciją: kuo mažiau etikos pažeidimų atvejų
svarstoma konkrečios mokslo organizacijos etikos komitete, tuo silpniau informantės ar
informanto šnekoje reiškiasi struktūros vaidmuo ir tuo labiau dominuoja posakiai „man
atrodo“, „mano nuomone“ ir pan. Laikantis diskurso analizės pagrindu tapusio požiūrio
„veiksmas kaip tekstas; tekstas kaip veiksmas“ (Czarniawska, 2013, p. 69), būtent toks etikos
komitetų narių diskurso konstravimas paverčia vargiai tikėtina situaciją, kad atsakingas
tyrėjų elgesys moksle bus skatinamas instituciniu lygmeniu: daug kas priklausys nuo to, kokį
autoritetą tarp kolegų turi komiteto narės ir nariai ar pirmininkė / pirmininkas, kiek jos / jie
geba įtikinti kitus kolegas atsakomybės svarba moksliniuose tyrimuose, kiek laiko dažnai
neapskaitomam darbui jos / jie norės skirti ir t. t. Subjektyvumo dominavimas priimant su
etika susijusius sprendimus gali lemti dar ir tai, jog organizacija per mažai skirs (arba išvis
neskirs) dėmesio procesams ir praktikoms, kurios motyvuotų tyrėjas ir tyrėjus tinkamai –
nepriekaištingai, perfekcionistiškai – atlikti mokslinius tyrimus.
Be to, per interviu (taip pat kaip ir anketinėje apklausoje) pastebėtas ir vengimas atsakyti į
konkretų prašymą apibrėžti mokslinių tyrimų etiką, kadangi, pavyzdžiui, „... etikos
apibrėžimų etikos literatūroje dominuojančios 5-6 teorijos, aš prie 1 teorijos neprisirišu“.
Apklausoje dalyvavę etikos komitetų narės ir nariai irgi buvo linkę apibrėžti mokslinių
tyrimų etiką per vengtinų poelgių, problemų – plagijavimo, svetimų išradimų, atradimų
savinimosi, doktorantų darbų išnaudojimo be atitinkamų nuorodų, nekorektiškų pastabų,
netgi šmeižto – moksliniuose tyrimuose įvardijimą ir draudimą, kurie gali būti traktuojami
kaip tam tikras etiško elgesio mokslinių tyrimų srityje minimumas. Pastebėtina ir tai, kad tos
ir tie tyrime dalyvę etikos komitetų narės ir nariai, kurios / kurie mokslinių tyrimų etikos
apibrėžimą siejo išskirtinai su etiniais pažeidimais, taip pat buvo linkę įvardinti pažeidimus,
kuriuos jiems buvo tekę nagrinėti: kadangi nagrinėtų atvejų nė vienos / vieno komiteto narės
ar nario praktikoje nebuvo daug (informančių ir informantų įvardinta patirtis nagrinėjant
skundus ar pranešimus svyruoja nuo nė vieno iki dešimties atvejų), dažnai buvo teigiama,
kad gerai prisimenami visi precedentai. Ir čia svarbu atkreipti dėmesį, kad beveik visos / visi
apklausoje dalyvavę etikos komitetų narės ir nariai apibrėždami mokslinių tyrimų etiką
minėjo plagijavimą. Tai patvirtina anketinėje apklausoje gautą rezultatą ir leidžia daryti
prielaidą, kad plagijavimas yra ne tik „labai Lietuvoje paplitusi“ problema, bet ir labiausiai
atpažįstama mokslinių tyrimų etikos pažeidimo forma, nors ji ir gana sunkiai nustatoma
(t. y. „tam reikia samdyti ekspertą“). Kita vertus, identiškai anketinės apklausos rezultatams,
nė viena / vienas iš informančių ir informantų, apibrėžusių mokslinių tyrimų etiką per
pažeidimus, neužsiminė apie duomenų falsifikavimą ar fabrikavimą. Taip tikriausiai yra
todėl, jog tokių atvejų komitetų narių veikloje nepasitaikė, taigi problema neiškilo į
kognityvinį lygmenį ir dėl to nėra referuojama. Kita galima priežastis – šia tema akademinėje
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bendruomenėje trūksta diskusijų, kurios skatintų reflektuoti šias problemas ir kurti institucinę
prevencijos sistemą.
Apibendrinant apklausoje dalyvavusių mokslo organizacijų etikos komitetų pirmininkių ir
pirmininkų (kai kuriais atvejais – narių) pateiktus mokslinių tyrimų etikos apibrėžimus,
galima išskirti dvi dominuojančias reiškinio supratimo temas. Konkrečiai, viena tema – tai
akademinės (plačiąja prasme, apimant ir studentus) ir mokslo bendruomenės tarpusavio
santykiai, kuriuos apibūdina etinės vertybės: pagarba kitų mokslininkų darbams, diskusijų
kultūra, korektiškumas vedant diskusijas, konstruktyvumas vertinant kitų mokslininkų įdirbį.
Kita tema – tai mokslininkų sąžiningumas, kuris labiausiai pasireiškia tinkamai cituojant,
pripažįstant kitų mokslininkų pasiekimus, pateikiant rezultatus (pvz., „profesionalioje srity
tyrimų rezultatų disponavimas, aptarimas ir bendravimas mokslininkų tarpusavy“),
pagarbiai elgiantis su tyrimo objektu ir taip garantuojant jo orumą (tai ypač siejama su
biomedicinos ir socialiniais mokslais) (pvz., „etiškas santykis su objektu, bendriausiai
nusakant jį, kaip tokį santykį, kad tyrimo objektas yra nenaikinamas, yra gerbiamas jo
orumas, neiškreipiamos jo charakteristikos tyrimo metu ir pan.“). Trečia, susumavus,
tinkamas atlikimas atskirų tyrimo proceso etapų ir tinkamas mokslininko elgesys su
duomenimis – dvi mokslinių tyrimų etikos dedamosios, kurios išskiriamos mokslo
literatūroje mokslinių tyrimų etikos tema, įvardijant pastarąją tyrimo sąžiningumo
(angl. – research integrity) terminu. Šios dedamosios atrandamos ir Lietuvos mokslo
institucijų etikos komitetų narių pateiktose tyrimų etikos sampratose. Tačiau pastebėtina, kad
labai retai šios dvi sampratos pabrėžiamos tos pačios / to paties informantės ar informanto
šnekoje. Tikėtina, tai rodo ir skirtingą tyrime dalyvavusių etikos komitetų narių patirtį
reflektuojant ir analizuojant etines mokslinių tyrimų problemas, ir skirtingus etinėms
problemoms moksle priskiriamo svarbumo lygius jų atstovaujamose institucijose.
Galiausiai, pažymėtina dar ir tokia tendencija: mokslinių tyrimų etikos apibrėžimo
išsamumas, teiginių argumentavimas konkrečiais pažeidimų pavyzdžiais, pažeidimų aspektų
išmanymo gilumas galimai priklauso nuo to, kokioje mokslo srityje dirbo ir / arba dirba
tyrime dalyvavę etikos komitetų narės ir nariai. Konkrečiau, moksliškai pagrįstus
apibrėžimus dažniau pateikė tos / tie interviu dalyviai (-ės), kurios / kurie dirba
biomedicinos, psichologijos, sociologijos srityse; t. y. tose mokslo srityse, kur mokslinis
elgesys reglamentuojamas arba įstatymų, arba tarptautinių profesinių etikos kodeksų
(Alderson ir Morrow, 2006) ir / arba aktyvios šios profesijos draugijų, asociacijų veiklos.
Tokiais atvejais atskiros mokslo srities atstovės ir atstovai suinteresuotos / suinteresuoti
laikytis griežtesnių standartų netgi vadovaujant, vertinant studenčių ir studentų mokslo
darbus, yra jautresnės / jautresni tyrimo instrumento validumo ir patikimumo, duomenų
analizės metodų klausimams. Tai implikuoja, kad mokslo tyrimų etikos būklę Lietuvoje
galėtų pagerinti ir įvairių mokslo krypčių profesionalizacija, jungimasis į profesines
bendruomenes ir kiti mokslo tyrimų sistemos elementai. (Šiame kontekste ypač išskirtini
mokslo rezultatus publikuojantys žurnalai, kuriuos (bent jau labiausiai pripažįstamus tam
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tikroje mokslo srityje) Vakaruose dažnai leidžia ir ne tik de jure, bet ir de facto už jų kokybę
ir savireguliaciją atsako didelis profesijos narių skaičius.)
Apibendrinus, nieko naujo: kaip rašo Resnik (2011), kadangi galvojant apie etiką dauguma
žmonių prisimena taisykles, skiriančias tai, kas teisinga, nuo to, kas neteisinga
(pvz., Auksinė taisyklė „daryk kitiems tai, ką norėtum kad tau darytų“), ar profesinio elgesio
kodeksą (pvz., Hipokrato priesaika „Pirmiausiai, nepadaryk žalos“), ar religinius įstatymus
(pvz., „Nežudyk“), ar filosofinius aforizmus (pvz., Konfucijaus tekstai), pats paprasčiausias
būdas apibrėžti, kas yra etika, – tiesiog nusakyti elgsenos normas, kurios atskiria priimtiną
elgesį nuo nepriimtino.
Kita vertus, esamą situaciją (t. y. tiesiog žinių stygių) pakeisti (bent) teoriniame lygmenyje
nėra sudėtinga: pirmas žingsnis galėtų būti tiksliniai mokymai. Pavyzdžiui, iš visų apklausoje
dalyvavusių Lietuvos mokslo bendruomenės narių tik 41 (arba 4,5 proc.) nurodė, kad
kažkuriame savo mokslinio darbo etape dalyvavo mokymuose mokslinių tyrimų etikos tema.
O štai 263 respondentės ir respondentai (arba 28,8 proc.) nurodė, kad tokiuose mokymuose
dalyvauti neteko; likę apklausos dalyvės ir dalyviai į klausimą tiesiog neatsakė) (1.1 lentelė).
1.1 lentelė. Dalyvavusių mokymuose mokslinių tyrimų etikos tema ir norinčių dalyvauti
tokiuose mokymuose pasiskirstymas

n
Ar norėtumėte
dalyvauti mokymuose mokslinių
tyrimų etikos
tema?

Ne
Taip
Iš viso
N. i.
Iš viso

7
24
31
10
41

Ar kuriame nors savo mokslinio darbo etape Jūs dalyvavote
mokymuose mokslinių tyrimų etikos tema?
Taip
Ne
N.i.
GalioGalioGalio%
n
%
n
%
jantis %
jantis %
jantis %
17,1
22,6
82 31,2
42,9
2
0,3
33,3
58,5
77,4
109 41,4
57,1
4
0,7
66,7
75,6
100
191 72,6
100
6
1
100
24,4
72 27,4
603 99
100
263 100
609 100

Iš viso
n
91
137
228
685
913

Galiojantis %
39,9
60,1
100

Beveik pusė (t. y. 19) iš visų nurodžiusiųjų, kurioje šalyje mokymai vyko, minėjo Lietuvą,
Lietuvos universitetus; 7 iš nurodžiusiųjų šalį minėjo JAV, Kanadą, JK, Suomiją, Prancūziją,
Lenkiją, Čekiją. Tai rodo, kad mokslinių tyrimų etikos žinių galima gauti neišvykstant iš
šalies, kad vienuose Lietuvos universitetuose, galimai, mokslinių tyrimų etikos klausimai
susilaukia didesnio dėmesio nei kituose.
Detalesnė pastaruosius atsakymus papildančios informacijos analizė rodo, kad nors
konkrečios mokymų temos vardintos retai ir dažniausiai minėtos biomedicinos mokslų srities
tyrimuose aktualios temos, papildomai pateikti variantai atskleidžia gana platų temų spektrą.
Konkrečiau, tai: „šiuolaikiniai duomenų apdorojimo ir vertinimo metodai“, „mokslo kultūra
ir etika“, „plagijavimas ir teisiniai reikalai“, „etikos kodeksas“ ir „biotechnologijų etika“,
„geroji klinikinė praktika“, „informuotas sutikimas ir kt.“, „tyrimų su žmonėmis etika“; bei
„administracijos etikos mokymai“, „vidiniai mokymai organizacijoje“. Apskritai daugiausiai
mokslinių tyrimų etikos mokymus minėjusių anketinės apklausos dalyvių rašė, jog tai buvo
arba „doktorantūros studijose“, arba tiesiog „studijuojant paskaitų metu“. Visų išvardintų
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mokymų trukmė svyravo nuo „trumpai, kartais paminint apie tai (paskaitų metu)“ arba 1–3
akademinės valandos iki 8 ar net 30 akademinių valandų, 1–2 dienų ar net 1 savaitės kursų,
seminarų, konferencijų. Atskiras variantas – nurodymai, jog mokslinių tyrimų etika buvo
studijuojama iki 2 ar 4 metų magistrantūros ar doktorantūros studijose – visgi iškelia
abejonę: ar tikrai tai buvo išskirtinai į mokslinių tyrimų etiką sukoncentruotos studijos
(pvz., daktaro disertacija, kurios pavydžiu galima būtų laikyti Tauginienės (2013) darbą), ar
tiesiog taip apibūdinamas faktas, jog atskiruose kursuose, atskirose paskaitose kalbėta apie
mokslinių tyrimų etiką. Taigi viena vertus, tam tikri mokymai mokslinių tyrimų etikos
tematika Lietuvoje vyksta – temos įtrauktos į skirtingų pakopų mokymo kursus,
organizuojami specialūs mokymai. Kita vertus, kadangi iš visų atsakiusiųjų į klausimą tik
13,5 proc. (t. y. 41 asmuo) nurodė, jog tokiuose mokymuose dalyvavo (bet, kaip minima
toliau, 60 proc. į čia analizuojamus klausimus atsakiusių apklausos dalyvių norėtų dalyvauti
tokiuose mokymuose), tikėtina, kad dažnai tokie mokymai tėra „kursas X universitete,
vienas semestras, nieko neatsimenu“ ir kad bendrąja prasme mokslinių tyrimų etikos srities
žinių yra stokojama.
Nepaisant to, paradoksalu, kad tarp apklausos dalyvių, kurioms / kuriems jau yra tekę
dalyvauti mokymuose mokslinių tyrimų etikos tematika, yra santykinai daug daugiau
norinčių (ir, atitinkamai, mažiau nenorinčių) dalyvauti tokiuose mokymuose pakartotinai, nei
tarp apklausos dalyvių, kurios / kurie minimo pobūdžio mokymuose nedalyvavo
(plg.: atitinkamai, 58,5 proc. ir 41,4 proc.) (1.1 lentelė). Būtent norintieji įgyti daugiau žinių
mokslinių tyrimų etikos srityje nurodė, kad tokie mokymai turėtų ar galėtų būti „paskaita ar
trumpas ciklas paskaitų“, „seminaras“ ar „seminarų ciklas“, „1–2 dienų kursai“; bet
kuriuo atveju „struktūruotas, glaustas pateikimas“. Be to, mokymuose turėtų ar galėtų būti
aptariami įvairiausi mokslinių tyrimų etikos aspektai pradedant bendro pobūdžio temomis
(pvz., „mokslinių tyrimų etikos pagrindai“, „bendrai apie mokslinių tyrimų etiką“, „bendri
mokslo etikos principai“, „tematika glaustai paliestų įvairius mokslinių tyrimų etikos
aspektus“) ir baigiant tokiomis labai konkrečiomis mokslinių tyrimų etikos temomis, kaip,
pavyzdžiui, „dileminiai kokybinių tyrimų aspektai“, „etikos kodekso kaita“, „etinių dilemų
sprendimas visuose tyrimo rengimo ir įgyvendinimo etapuose“, „respondentų teisės ir
pareigos“, „tai turėtų būti teorinės žinios ir teisinių ES dokumentų analizė“ ir pan.
Respondentės ir respondentai šiame kontekste taip pat vardino konkrečias tyrimų
metodologijos temas: pavyzdžiui, „tyrimo plano, metodikos pasirinkimas“, „duomenų
rinkimas ir interpretacija“, „duomenų apdorojimo klausimais“, „mokslinių tyrimų metodų
taikymo praktika Lietuvoje ir užsienyje“ ir pan. Pastarieji pasisakymai nurodo kitą problemą
– ne mokslinių tyrimų etikos, bet bendrosios tyrimų metodologijos žinių stokos problemą,
kuri potencialiai gali greitai transformuotis į elementariausius etikos pažeidimus.
Be to, apklausos dalyvės ir dalyviai taip pat minėjo ir skausmingesnes, labiau probleminio
pobūdžio galimas mokslinių tyrimų etikos mokymų temas: pavyzdžiui, „etiškas recenzijų
rašymas ir darbų vertinimas“, „idėjų vogimas, plagijavimas“, „mokslinės produkcijos
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bendraautorystė“. Akcentuojant bendrąsias vertybines orientacijas (pvz., „sąžiningumas,
dorumas“), kurios tarsi ir turėtų būti perteikiamos etikos mokymuose, kelti gana retorinio
pobūdžio klausimai: „Ar buvo nors vienas tyrėjas Lietuvoje nubaustas už tyrimų etikos
nesilaikymą? Kodėl jei taip, kodėl jei ne“, „Ar gali asistentas būti garbingesnis už
akademiką?“, implikuojantys praktikoje pastebimas, tačiau instituciškai nesprendžiamas,
todėl pasiliekančias individualios refleksijos lygmenyje problemas (ir tuo pačiu sudarančias
prielaidas ironijai ir cinizmui tyrimų (o ir apskritai – dalykinės, profesinės, organizacijų)
etikos atžvilgiu).
Galiausiai, svarbu pažymėti, kad kai kurių apklausos dalyvių nuomone, tokie mokymai
turėtų būti „privalomi visiems tyrėjams“ ir vykti „reguliariai“; o jei pasitelkti sarkazmą – tai
„mokymuose dalyvauti pirmoje eilėje turėtų mokslo politikos formuotojai“. Taigi šiuo atveju
rekomendacija peršasi savaime: turi būti organizuojami mokslinių tyrimų etikos mokymai
Lietuvoje. Remiantis apklausos rezultatais, galima teigti, kad (bent kai kurios / kai kurie)
bendruomenės narės ir nariai jaučia tokių mokymų poreikį. Be to, pareiškimas, kad
mokslinių tyrimų etikos mokymai nėra reikalingi, nereiškia, jog šios srities žinios yra
pakankamos. Kaip rodo anksčiau pateikti tyrimo dalyvių vardinti mokslinių tyrimų etikos
apibrėžimai ir sampratos, greičiau jau yra priešingai – etikos žinių stokojama. Dar daugiau,
kaip rodo toliau pateikiami atsakymų į klausimą „Kaip manote, kokios yra reikšmingiausios
mokslinių tyrimų etikos problemos Lietuvos mokslo bendruomenėje ir visoje Lietuvos mokslo
sistemoje?“ analizės rezultatai, Lietuvoje apstu mokslinių tyrimų etikos problemų;
pastarosios be konkretaus žinojimo, kaip turėtų būti elgiamasi konkrečiose situacijose, ir
prevencinės sistemos vargiai išnyks.

2. Mokslinių tyrimų etikos problemos, pažeidimai ir jų priežastys
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Atskirai analizuojant apklausos dalyvių nurodytas pagrindines mokslinių tyrimų etikos
problemas Lietuvoje, pirmiausiai verta atkreipti dėmesį į tai, kad savo nuomonę pastaruoju
klausimu iš viso išsakė 492 apklausos dalyvės ir dalyviai. Iš jų visų tik apie 20 rašė, kad
tiesiog „sunku pasakyti“, „nežinau“ ar „neįsivaizduoju“, „neturiu supratimo / nuomonės“.
Tarp pastarųjų patenka ir papildomi paaiškinimai: „negaliu įvardinti konkrečių, kadangi
tiesiogiai neteko susidurti“, „negaliu komentuoti, neturiu informacijos apie konfliktines
situacijas“, „neturiu patyrimo – nežinau apie etikos pažeidimo faktus“. Šalia to svarbu
pastebėti, kad apskritai komentaruose analizuojama tematika – mokslinių tyrimų etika –
išryškėjo kaip gana kontraversiškai suvokiamas reiškinys tarp apklausos dalyvių. Tai yra,
viena vertus, teigta, kad yra „perdėtas dėmesys etikos problemoms, etikos komitetų keliami
reikalavimai nėra adekvatūs“. Kai kurie respondentai rašė:
„Reikšmingų etikos problemų nematau. Yra skirtingų žmonių ir yra skirtingų
mokslininkų. Jų buvo ir bus. Manau, kad ši problema dirbtinai ‚pučiama‘.“
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Kita vertus, respondentės ir respondentai taip pat rašė, kad „svarbiausia problema – žemas
suvokimo laipsnis apie tai, kas yra mokslinio tyrimo etika apskritai ir konkretaus tyrimo
atveju“. Pavyzdžiui:
„Reikšmingiausia problema ta, kad kol kas apskritai tyrimų etika Lietuvoje nėra
laikoma reikšmingu dalyku ...Taip pat ir ruošiant būsimus specialistus dažnai etika
nėra pakankamai akcentuojama.“
Nepaisant to, kad pastebėta, jog mokslinių tyrimų etika pati savaime yra „labai opi
problema“, kadangi „mažai [dėmesio?] skiriama patiems debatams apie mokslinių tyrimų
etiką“, vardinant reikšmingiausias mokslinių tyrimų etikos problemas Lietuvos mokslo
bendruomenėje ir visoje Lietuvos mokslo sistemoje, dažniausiai įvardinami mokslinių tyrimų
etikos pažeidimai ir juos sąlygojančios priežastys. Konkrečiau, 99 komentaruose tiesiogiai
įvardintas plagijavimas kaip viena pagrindinių mokslinių tyrimų etikos problemų Lietuvoje.
Pavyzdžiui, atsakymuose į pateiktą klausimą rašyta:
„1. Plagijavimas: nurašinėjimas, perpasakojimas užsienio ir lietuvių autorių
nenurodant arba netiksliai nurodant šaltinį. 2. Plagijavimo toleravimas...“
„Yra plagiato problema: 1) nurašant nuo kitų autorių, necituojant originalaus
autoriaus; 2) pateikiant vertimus iš kitų kalbų (anglų, vokiečių) ir pristatant rezultatus
kaip savo, t. y. necituojant originalaus autoriaus; 3) savi-plagiato (self-plagiarism)
didžiausia problema Lietuvoje – masiškai publikuojant tuos pačius tyrimus
keliasdešimtyje publikacijų, knygų, knygų skyrių, konferencijų ir t. t.).“
„<...> Nėra sukurtos plagiato prevencijos sistemos. Nustatyti plagiato atvejai niekaip
nebaudžiami, tai skatina ir toliau kitus užsiimti tokia veikla. Akademinėje aplinkoje
tapo visuotine taisykle nepaisyti autorių teisių, nekreipti dėmesio į studentų darbų
plagijavimo atvejus. Tai pati didžiausia problema ir gėda akademinei visuomenei ir
Lietuvos valstybei.“
Kadangi į aukščiau pateiktą skaičių (99) neįtraukti atsakymai, kuriuose plagijavimas nebuvo
tiesiogiai įvardinamas (pvz., „‚Kepimas‘ mokslinių darbų ir straipsnių pagal kitų autorių jau
parašytus darbus pasinaudojant jais kaip šablonais, kada neįnešama jokios pridėtinės
vertės“ arba „beviltiškas nusirašinėjimas, svetimų idėjų ir net minčių vogimas“,
„naudojimasis kitų mokslininkų moksline produkcija, pateikiant ją kaip savą“, „ne visada
nurodomi, panaudoti atskiri minčių, užuominų ar epizodų šaltiniai“ ir pan.) – galima daryti
išvadą, kad realus plagijavimo, kaip pagrindinės mokslinių tyrimų etikos problemos,
įvardinimų skaičius dar didesnis. Vėl užbėgant į priekį, svarbu pažymėti, kad atskira
detalesnė plagijavimo problematikos analizė, atlikta remiantis dokumentų ir interviu
medžiagos analize, pateikiama tolimesniuose šios monografijos skyriuose.
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Papildant aukščiau pateiktą informaciją verta atkreipti dėmesį, kad skaičiuojant kiekybiškai,
tiesioginiai falsifikavimo ir fabrikavimo paminėjimai (nors ir dažniausiai kartu su
plagijavimu) buvo labai reti (atitinkamai, 6 ir 2 kartus). Šiuose sąlyginai išskirtiniuose
pasisakymuose nurodoma, kad, pavyzdžiui, „visuomenėje pagarsėję atvejai su plagijavimu
arba tiesiog falsifikavimu nėra nagrinėjami institucijose, su jais nėra supažindinami
studentai, būsimi doktorantai“ arba, pavyzdžiui, „per mažas finansavimas mokslininkams
skatina falsifikuoti, fabrikuoti ar meluoti dėl metodikos“. Tačiau ir vėl pateikti skaičiai nėra
visiškai tikslūs, kadangi pastarosios problemos apklausos dalyvių buvo įvardinamos ir
sinonimiškomis sąvokomis, kalbant apie tokias mokslinių tyrimų etikos problemas, kaip,
pavyzdžiui, „mokslo imitacija, simuliacija, klastojimas ir plagijavimas“, „manipuliavimas
gautais duomenimis, norint nušviesti tą ar kitą klausimą mokslininkui palankioje šviesoje“ ir pan.
Atsakymuose į čia analizuojamą klausimą, kartu su jau įvardytomis temomis gana dažnai
buvo minima „idėjos pasisavinimas konkuruojant dėl projektinio finansavimo“, „svetimų
mokslinių idėjų neteisėtas pasisavinimas, plagijavimas, tyrėjo apsaugos nebuvimas“ bei
tokie su mokslinių darbų autoryste susiję pažeidimai, kaip „prirašomi autoriai, neįdėję jokio
indėlio į mokslinius tyrimus, imituojant kolektyvines pastangas“, „jaunųjų mokslininkų, kaip
autorių, problema – nenurodomos jų pavardės, mokslo žurnalai nepriima straipsnių,
kuriuose yra bakalauro studentų ir magistrantų pavardės prie straipsnių / pranešimų,
aiškindami ‚žema‘ tyrimų kokybe (kas yra netiesa)“, o iš tiesų „turėtų būti labiau paisoma
mokslinio darbo autorystės teisių, kai atskiras darbo dalis atlieka skirtingi tyrėjai“.
Taip pat gana dažnai atsakant į klausimą respondentės ir respondentai kreipė dėmesį į tai,
kad „yra problemų tiek santykiuose tarp kolegų, tiek vykdant tyrimus“, kadangi „ne visi
mokslininkai yra tolerantiški vienas kitam“ ir „mokslinis disputas kartais virsta sąskaitų
suvedinėjimu“. Papildomai mokslinių tyrimų etikos problemų plotmei priskiriant ir
apibūdinant neigiamus tarpusavio santykių bendruomenėje aspektus, apklausos dalyvės ir
dalyviai rašė, jog bendruomenėje egzistuoja „žlugdymo politika siekiant asmeninės naudos“,
vyrauja „pavydas, kompiliacija, geranoriško bendradarbiavimo stoka, tolerancijos stoka“,
„nesusikalbėjimas, neįsiklausymas į kitų nuomonę arba savo nuomonės primetimas, pastovus
‚lyderiavimas‘“, „objektyvumo nebuvimas, nesiskaitymas su kitais kolegomis, atsakomybės
už veiksmus nebuvimas“. Kitaip sakant, „neretai darbų (projektų) vertinamas siejamas ne su
jų verte, bet su asmeninėmis simpatijomis / antipatijomis, net nesusipažinus su vertinamuoju
darbu“. Arba, pavyzdžiui:
„Nuo sovietmečio suformuota pernelyg didelės pagarbos profesoriui pozicija leidžia
net garbiems profesoriams naudoti savo jaunesniųjų kolegų duomenis be tinkamo
autorių sąrašo suformavimo.“
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„Mokslininkų bendruomenėje galioja ‚savų‘ ir ‚svetimų‘ atskyrimo principas, taikomas
atestuojant kolegas mokslininkus ar vertinant jų pasiekimus konkursų metu (patys
konkursai ir atestacijos skelbiami konkretiems žmonėms); beveik nėra akademinės kritikos,
o jei ji pasireiškia, dažnai sulaukia neadekvačių atsiliepimų arba konkrečios reakcijos.“
Pastaruosiuose atsakymuose išryškėjantis emocinis aspektas pagrindinį akcentą deda ant
subjektyvizuojamų ir individualizuojamų organizacinių procesų, kaip mokslinių tyrimų
etikos pažeidimų šaltinių. Nors tokio pobūdžio problemų šaknys glūdi kultūroje, vis dėlto jų
šalinimas institucinėmis priemonėmis (pvz., funkcionalūs etikos komitetai) yra įmanomas.
Šalia mokslinių tyrimų etikos pažeidimų, kurie, remiantis klausimo formuluote, turėtų būti
traktuojami kaip pagrindiniai mokslinių tyrimų etikos probleminiai aspektai Lietuvoje,
atsakymuose gana dažnai minėtos ir juos sąlygojančios priežastys. Pastarųjų vardijimas
atsakant į klausimą leido suformuluoti atskirą grupę probleminių aspektų, iš kurių pagrindiniai:
(a) egzistuojanti mokslinės produkcijos vertinimo sistema ir (b) mokslinių tyrimų etikos
teisinio apibrėžtumo trūkumas, (c) mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos finansavimas ir
(d) žinių, kompetencijos trūkumas. Pavyzdžiui, pateiktuose atsakymuose rašoma:
„Šiuo metu nustatyti reikalavimai tam tikrų sričių mokslininkams yra neetiški ir netgi
žalingi. Pagal juos mokslininkas vertinamas pagal tuos kriterijus, kurie yra niekiniai
arba mažai vertinami tarptautiniame lygmenyje ir atvirkščiai. Taigi mokslininkas turi
pasirinkti – būti vertinamu Lietuvoje ar užsienyje. <...> Neetiškas reikalavimas
reikalauti iš visų mokslininkų publikuotis komercinėse brangiose duomenų bazėse ir
konkuruoti su ten esančiais mokslininkais, kai tos duomenų bazės daugumai tų
mokslininkų yra dalinai arba visiškai neprieinamos. <...> Norėdami apeiti
neapgalvotus vyriausybės reikalavimus, universitetai neretai griebiasi tyrėjų atžvilgiu
neetiškų vidinių sprendimų ir net reikalavimų. Savo ruožtu tyrėjai nevengia imtis kitų
nesąžiningų veiksmų. Bendru atveju turime visą etika nepasižyminčią sistemą.“
Taigi pastarajame atsakyme kritikuojama visa esama mokslo sistema, įvardinant
probleminius persipynimus tarp mokslo politiką formuojančių institucijų, mokslo
organizacijų ir pavienių tyrėjų. Kitaip nei anksčiau pateiktuose atsakymuose, kuriuose
akcentuoti individų tarpusavio santykiai ir iš jų kylantys mokslinių tyrimų etikos sričiai
priskiriami neadekvatumai, šiame atsakyme pagrindine „kaltinamąja“ tampa mokslo politika.
Kitaip sakant, būtent pastarosios ydingumas verčia reaguoti mokslo institucijas tokiais
būdais, kurie verčia netinkamai elgtis jų narius.
Kitų respondenčių ir respondentų atsakymuose taip pat persipina mokslinių rezultatų
publikavimo ir tyrimų kokybės klausimai, mokslinės veiklos finansavimo ir vertinimo
sistemos kritika, kt. Pavyzdžiui, kaip apklausoje rašė respondentės ir respondentai:
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„Kadangi praktiškai neįmanoma įsigilinti į atliktų mokslo darbų kokybę ir vertinama
tik jų kiekybė, LR mokslo sistemoje yra užprogramuotas publikacijų multiplikavimas,
kuris net yra gerai atlyginamas institucijoms iš ŠMM taip vadinamu ‚už moksliškumą‘
būdu; kuo daugiau publikacijų, tuo esi saugesnis.“
„<...> Mokslinių tyrimų kokybei neigiamai atsiliepia perėjimas prie projektinio
finansavimo, kuris įspraudžia mokslo tyrimus į griežtus laiko rėmus ir dažnu atveju
verčia skubėti ir nusižengti garbingo mokslinio tyrimo reikalavimui problemą ištirti kuo
nuodugniau. Rengiant projektą ne visuomet galima tiksliai numatyti, kiek tyrimams
prireiks laiko.“
„1. Pseudomokslinių tyrimų plėtra siekiant užsitikrinti tyrimų finansavimą. 2. Mokslo
plėtros ir kokybės pagrindų nesupratimas Vyriausybės sluoksniuose, įtakojantis
prastėjantį mokslo reikšmės įvaizdį visuomenėje. 3. Mokslinių tyrimų reikšmės
ignoravimas rengiant svarbius investicinius projektus. Ir t. t. Visa tai verčia
mokslininkus ieškoti išgyvenimo būdų. Dalis pasuka etikos principų pamynimo keliu.“
„Neretai pasitaikantis neskaidrus projektų finansavimas, atsainus valdininkų požiūris į
iškylančias mokslininkų darbo problemas, nuolat mažinamas finansavimas, pačių
mokslininkų nenoras tobulintis ir plėsti akiratį.“
Galiausiai, šiame kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad „nėra įstatyminės bazės,
mokslininkų sąmoningumo ir atitinkamų priežiūros institucijų“, „nėra atsakomybės už neetišką
elgesį“, ir t. t. Tikėtina, kad nors respondenčių ir respondentų atsakymuose nėra dažnai
minimas, tačiau būtent tinkamų normatyvinių teisių ir atsakomybių apibrėžčių atsiradimas
leistų reikšmingai pagerinti situaciją. Nors pastaroji tema kiek plačiau aptariama kituose šios
monografijos skyriuose, čia verta atkreipti dėmesį, kad apskritai, apklausos dalyvių nuomone,
nepakankamas mokslinių tyrimų etikos klausimų nusakymas nacionaliniuose teisės aktuose ir
tarpinstitucinė konkurencija tarp mokslinius tyrimus vykdančių organizacijų daro gana stiprią
įtaką tyrimų etikos pažeidimų atsiradimui. Kitaip sakant, vidutinis šių dviejų veiksnių įtakos
įvertinimas apklausoje siekė daugiau nei 7 (abiem atvejais std. nuokr. = 2,6) balus iš 10, kurie
reiškė „turi labai stiprią įtaką“ (1.2 lentelė, 1.1 pav.).
Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį, kad, apklausos dalyvių nuomone, visgi stipriausią
įtaką mokslinių tyrimų etikos pažeidimų atsiradimui daro mokslinius tyrimus vykdančių
asmenų lygmeniu besireiškiantis veiksnys – tyrėjų asmeninės vertybės (vidurkis = 8,3,
std. nuokr. = 2,1). Šio veiksnio įtakos pažeidimų atsiradimui vertinimas gerokai prašoka kitų
apklausoje pateiktų veiksnių – žinių ir / arba patirties bei laiko stokos, materialių išteklių
trūkumo, konkurencijos tarp mokslo bendruomenės narių ar net mokslo bendruomenės
savireguliacijos trūkumo, kaip sąlygojančių tyrimų etikos pažeidimų atsiradimą – vertinimus.
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Toks rezultatas pozicionuoja Lietuvos mokslininką kaip aktyvų ir sąmoningą socialinį
veikėją, pajėgų pasipriešinti ne tik supančiai organizacijos ir bendruomenės kultūrai, bet ir
visai mokslo sistemai, kuri individualiuose pasisakymuose apibūdinta kaip ydinga.
Kita vertus, dalykinės etikos požiūriu, toks tyrėjo suvokimas turi akivaizdžių trūkumų:
šiuolaikinė etika smerkia visuomenės lūkesčius ir požiūrį, kad etiškas individas – tai tas,
kuris linkęs altruistiškai aukotis, herojiškai įveikti socialines ar organizacines kliūtis
tinkamam elgesiui (Vasiljevienė, 2006; 2015). Altruizmu grįsti poelgiai gali būti kilnūs ir
įkvepiantys (kita vertus, kai kuriuose kontekstuose ir pajuokiami kaip neracionalūs), tačiau
pervedant juos į sisteminį lygmenį ydingai funkcionuojančiose institucijose, dėl prarandamų
psichinių išteklių stengiantis individualiai įveikti sistemos ydas, toks elgesys negali būti
reguliarus, taigi negarantuoja patikimo sistemos funkcionavimo.
Tačiau be to, vidutiniai apklausos dalyvių vertinimai rodo, kad ir organizacijų, kuriose
vykdomi moksliniai tyrimai, lygmenyje besireiškiantis veiksnys – organizacijos kultūra – taip
pat turi stiprų poveikį etikos pažeidimų atsiradimui (vidurkis = 8,1, std. nuokr. = 2,2). Įdomu
pastebėti, kad organizacijos kultūros, kaip etikos pažeidimus sąlygojančio veiksnio,
vertinimas stipriausiai koreliuoja su anksčiau minėtu asmeninių vertybių, kaip tuos
pažeidimus sąlygojančio veiksnio, vertinimu (RS = 0,497, p < 0,01) (1.3 lentelė). Toks
rezultatas nurodo sąlyginai logišką priklausomybę realybėje: asmuo, kurio asmeninės vertybės
neatitinka organizacijos kultūros vertybių, paprastai tokioje organizacijoje dirba laikinai.
Taigi, jei organizacijos kultūra yra ydinga, tai ir organizacijos narių asmeninės vertybės
pasižymės ydingumu; ir priešingai. Kita vertus, istoriškai Lietuvos visuomenėje susiformavęs
individų įgūdis išgyventi prisitaikant, gali būti aptinkamas ir organizacijose, kurių vertybės
nedera su jos narių vertybėmis. Tokiais atvejais, remiantis ankstesniais tyrimais,
atkreipiančiais dėmesį į organizacinio teisingumo poveikį darbuotojų (ne)etiškam elgesiui
(Cropanzano ir Stein, 2009; Trevinõ, Nieuwenboer ir Kish-Gephart, 2014), galima daryti
išvadą, kad darbuotojų (tyrėjų) įsipareigojimas organizacijai, organizacijos pilietiškas elgesys
(kai darbuotojai nuveikia daugiau nei to reikalauja darbo sutartis ir pareiginės nuostatos - ),
iniciatyvumas, novatoriškumas gali būti žemi. Taigi, organizacijos, kurios savo kultūroje
neskiria dėmesio etinėms vertybėms, susiduria ir su žemesniu darbuotojų produktyvumu.
Prie pastarųjų veiksnių paminėtinas ir mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos
organizacijų lygmenyje pasireiškiantis veiksnys – sprendimus dėl mokslinių tyrimų
finansavimo priimančių asmenų interesų konfliktai (vidurkis = 7,9, std. nuokr. = 2,4)
(1.2 lentelė, 1.1 pav.). Tačiau šio veiksnio vertinimai stipriau koreliuoja su kitų vertinimui
pateiktų veiksnių, bet ne asmeninių vertybių ir organizacijos kultūros poveikio etikos
pažeidimų atsiradimui vertinimais (1.3 lentelė).
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1.2 lentelė. Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų atsiradimą sąlygojančių veiksnių įvertinimas
(Anketos klausimas: Įvertinkite, kokią įtaką pažeidimų atsiradimui turi toliau išvardinti veiksniai)
Iš viso
atsakiusiųjų
(n)

Vertinimai
Minimalus
Maksimalus
(Neturi jokios
(Turi labai
įtakos)
stiprią įtaką)

18.1. Mokslinius tyrimus vykdančių asmenų lygmenyje:
1. Žinių ir/ arba patirties stoka
347
1
2. Laiko stoka
341
1
3. Materialinių išteklių trūkumas
337
1
4. Asmeninės vertybės
345
1
5. Konkurencija tarp mokslo
340
1
bendruomenės narių
6. Mokslo bendruomenės
324
1
savireguliacijos trūkumas
7. Kita
37
1
18.2. Organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, lygmenyje:
1. Administracijos nuostatos mokslinių
323
1
tyrimų etikos atžvilgiu
2. Egzistuojantys mokslinių tyrimų
307
1
etikos reguliavimo mechanizmai ir
priemonės
3. Konkurencija tarp organizacijos
317
1
padalinių
4. Organizacijos kultūra
329
1
5. Kita
27
1
18.3. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų lygmenyje:
1. Mokslinius tyrimus finansuojančių
294
1
Lietuvos organizacijų narių nuostatos
mokslinių tyrimų etikos atžvilgiu
278
1
2. Mokslinių tyrimų etikos prevencijos
mechanizmų ir priemonių išplėtojimo
lygmuo
3. Sprendimus dėl mokslinių tyrimų
291
1
finansavimo priimančių asmenų interesų
konfliktai
4. Kita
21
2
18.4. Mokslo politikos lygmenyje:
300
1
1. Nepakankamas mokslinių tyrimų
etikos klausimų nusakymas
nacionaliniuose teisės aktuose
2. Tarpinstitucinė konkurencija
290
1
mokslinius tyrimus vykdančių
organizacijų tarpe
3. Kita
21
1

Vidurkis

Std.
nuokrypis

10
10
10
10
10

7,0
6,5
6,8
8,3
7,4

2,513
2,615
2,743
2,125
2,384

10

7,3

2,449

10

7,4

2,742

10

7,1

2,582

10

6,7

2,704

10

6,5

2,592

10
10

8,1
7,5

2,208
3,056

10

7,3

2,616

10

6,8

2,633

10

7,9

2,396

10

7,1

2,773

10

7,2

2,558

10

7,2

2,616

10

7,1

2,833

PASTABA: Atlikus neparametrinį Wilcoxon susijusių rangų testą (komentarų pateiktų „kita“ vertinimai iš analizės
anuliuoti) nustatyta, kad 1 veiksnių grupėje egzistuoja statistiškai reikšmingas skirtumas tarp aukščiausiai įvertinto
teiginio 4 vertinimų pasiskirstymo ir visų kitų teiginių grupėje vertinimų pasiskirstymų, bei tarp žemiausiai įvertinto
teiginio 2 vertinimo pasiskirstymo ir visų kitų teiginių vertinimų pasiskirstymų; 2 veiksnių grupėje egzistuoja
statistiškai reikšmingas skirtumas tarp aukščiausiai įvertinto teiginio 4 vertinimo pasiskirstymo ir visų kitų teiginių
grupėje vertinimų pasiskirstymų, ir tarp teiginio 1 vertinimo pasiskirstymo ir visų kitų teiginių grupėje vertinimų
pasiskirstymų; 3 veiksnių grupėje egzistuoja statistiškai reikšmingas skirtumas tarp visų teiginių grupėje vertinimų
pasiskirstymų. Taip pat neparametrinio Wilcoxon susijusių rangų testo rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai
skiriasi ir visų trijų aukščiausiai įvertintų teiginių (1.4, 2.3 ir 3.3 vertinimai).
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Pateikti teiginiai (X ašis) buvo vertinami 10 balų skalėje, kur 1 reiškė, kad veiksnys „neturi jokios įtakos“, o 10 – kad veiksnys turi labai stiprią įtaką mokslinių tyrimų etikos pažeidimų
atsiradimui. Y ašyje pateikti vertinimo balais rezultatai (vertinimų vidurkiai ir 95 proc. vidurkio pasikliovimo intervalai, kurie rodo, kokiose ribose galėtų atsirasti vertinimo vidurkis, jei
apklausoje būtų dalyvavus visa Lietuvos mokslo bendruomenė; nepersidengiančios intervalų ribos rodo statistiškai reikšmingą skirtumą tarp lyginamų vertinimo vidurkių).
1.2 lentelėje ir 1.1 pav. pateikti aritmetiniai vidurkiai kiek skiriasi dėl skirtingo aritmetinio vidurkio skaičiavimo metodo: 1.2 lentelėje pateikti vidurkiai tikslesni; 1.1 pav. pateikti ir 95 proc.
pasikliovimo intervalai, leidžiantys daryti išvadas apie atskirų veiksnių vertinimo skirtumų statistinį patikimumą.
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TECHNINĖ PASTABA :
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TECHNINĖ PASTABA :
Pateikti teiginiai (X ašis) buvo vertinami 10 balų skalėje, kur 1 reiškė, kad veiksnys „neturi jokios įtakos“, o 10 – kad veiksnys turi labai stiprią įtaką mokslinių tyrimų etikos pažeidimų
atsiradimui. Y ašyje pateikti vertinimo balais rezultatai (vertinimų vidurkiai ir 95 proc. vidurkio pasikliovimo intervalai, kurie rodo, kokiose ribose galėtų atsirasti vertinimo vidurkis, jei
apklausoje būtų dalyvavus visa Lietuvos mokslo bendruomenė; nepersidengiančios intervalų ribos rodo statistiškai reikšmingą skirtumą tarp lyginamų vertinimo vidurkių).
1.2 lentelėje ir 1.1 pav. pateikti aritmetiniai vidurkiai kiek skiriasi dėl skirtingo aritmetinio vidurkio skaičiavimo metodo: 1.2 lentelėje pateikti vidurkiai tikslesni; 1.1 pav. pateikti ir 95 proc.
pasikliovimo intervalai, leidžiantys daryti išvadas apie atskirų veiksnių vertinimo skirtumų statistinį patikimumą.
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1.1 pav. tęsinys. Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų atsiradimą sąlygojančių veiksnių įvertinimas
(Anketos klausimas: Įvertinkite, kokią įtaką pažeidimų atsiradimui turi toliau išvardinti veiksniai)

1.3 lentelė. Tyrimų etikos pažeidimų atsiradimą sąlygojančių skirtinguose lygmenyse veikiančių veiksnių vertinimų tarpusavio sąsajos
(Spearman’s rho koeficientai)
18.2. Organizacijų, kuriose
vykdomi moksliniai tyrimai,
lygmenyje:

18.1. Mokslinius tyrimus vykdančių
asmenų lygmenyje
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,215**

,267**

,197**

,289**

,126*

,253**

,043

,170**

,069

**

**

,176

**

,092 ,147**
,253

**

,153

**

,275

,228

,186

**

,160

**

,271**

,263** ,172** ,497**

,224**

,221**

,232**

,239**

,265**

,466** ,265**

,268**

,206**

,371**

,251**

,545**

,316** ,278** ,366**

,359**

,361**

,342**

,307**

,367**

,625** ,394** ,498**

,586**

,492**

,410**

,458**

,301**

,370** ,392**

,478**

,617**

,299**

,407**

,177**

,387**

,322**

,301**

,378**

,325**

,497**

,376**

,319**

,390**

,341**

,397**
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,413** ,235**

2. Tarpinstitucinė konkurencija
mokslinius tyrimus vykdančių
organizacijų tarpe

,298** ,300** ,343**

1. Nepakankamas mokslinių tyrimų etikos klausimų nusakymas
nacionaliniuose teisės aktuose

,256

**

3. Sprendimus dėl mokslinių
tyrimų finansavimo priimančių
asmenų interesų konfliktai

,246

**

2. Mokslinių tyrimų etikos
prevencijos mechanizmų ir
priemonių išplėtojimo lygmuo

,052 ,231

**

1. Mokslinius tyrimus
finansuojančių Lietuvos
organizacijų narių nuostatos
mokslinių tyrimų etikos atžvilgiu

,072 ,209** ,249**

,295**

4. Organizacijos kultūra

,428** ,066

18.4. Mokslo
politikos lygmenyje

,401** ,185** ,306**

3. Konkurencija tarp
organizacijos padalinių

,406** ,228** ,187** ,112* ,116* ,384**

2. Egzistuojantys mokslinių
tyrimų etikos reguliavimo
mechanizmai ir priemonės

1. Administracijos nuostatos
mokslinių tyrimų etikos atžvilgiu

4. Organizacijos kultūra

6. Mokslo bendruomenės
savireguliacijos trūkumas

18.2. Organizacijų,
kuriose vykdomi
moksliniai tyrimai,
lygmenyje:

5. Konkurencija tarp mokslo
bendruomenės narių
6. Mokslo bendruomenės
savireguliacijos trūkumas
1. Administracijos nuostatos
mokslinių tyrimų etikos atžvilgiu
2. Egzistuojantys mokslinių
tyrimų etikos reguliavimo
mechanizmai ir priemonės
3. Konkurencija tarp
organizacijos padalinių

5. Konkurencija tarp mokslo
bendruomenės narių

4. Asmeninės vertybės

4. Asmeninės vertybės

3. Materialinių išteklių trūkumas

3. Materialinių išteklių trūkumas

2. Laiko stoka

2. Laiko stoka

1. Žinių ir/ arba patirties stoka

18.1. Mokslinius tyrimus
vykdančių asmenų
lygmenyje
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1. Žinių ir/ arba patirties stoka

18.3. Mokslinius tyrimus
finansuojančių Lietuvos
organizacijų lygmenyje

18.1. Mokslinius tyrimus vykdančių
asmenų lygmenyje

18.2. Organizacijų, kuriose
vykdomi moksliniai tyrimai,
lygmenyje:

2. Mokslinių tyrimų etikos
prevencijos mechanizmų ir
priemonių išplėtojimo lygmuo

3. Sprendimus dėl mokslinių
tyrimų finansavimo priimančių
asmenų interesų konfliktai

1. Nepakankamas mokslinių tyrimų etikos klausimų nusakymas
nacionaliniuose teisės aktuose

2. Tarpinstitucinė konkurencija
mokslinius tyrimus vykdančių
organizacijų tarpe
,421**

,271**

,379**

,587**

1. Žinių ir/ arba patirties stoka

2. Laiko stoka

3. Materialinių išteklių trūkumas

4. Asmeninės vertybės

5. Konkurencija tarp mokslo
bendruomenės narių

6. Mokslo bendruomenės
savireguliacijos trūkumas

1. Administracijos nuostatos
mokslinių tyrimų etikos atžvilgiu

2. Egzistuojantys mokslinių
tyrimų etikos reguliavimo
mechanizmai ir priemonės

3. Konkurencija tarp
organizacijos padalinių

4. Organizacijos kultūra

1. Mokslinius tyrimus
finansuojančių Lietuvos
organizacijų narių nuostatos
mokslinių tyrimų etikos atžvilgiu

,532**

18.3. Mokslinius tyrimus
finansuojančių Lietuvos
organizacijų lygmenyje:

18.4. Mokslo
politikos
lygmenyje:

** Koreliacija reikšminga 0,01 lygmeniu (2-pusė); koreliacija reikšminga 0,05 lygmeniu (2-pusė).

,415**
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2. Tarpinstitucinė konkurencija
mokslinius tyrimus vykdančių
organizacijų tarpe

,470**
1. Nepakankamas mokslinių
tyrimų etikos klausimų
nusakymas nacionaliniuose teisės
aktuose

,454**

3. Sprendimus dėl mokslinių
tyrimų finansavimo priimančių
asmenų interesų konfliktai

,616**
2. Mokslinių tyrimų etikos
prevencijos mechanizmų ir
priemonių išplėtojimo lygmuo

,654**
1. Mokslinius tyrimus
finansuojančių Lietuvos
organizacijų narių nuostatos
mokslinių tyrimų etikos atžvilgiu

18.3. Mokslinius tyrimus
finansuojančių Lietuvos
organizacijų lygmenyje

18.4. Mokslo
politikos lygmenyje
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1.3 lentelės tęsinys. Tyrimų etikos pažeidimų atsiradimą sąlygojančių skirtinguose lygmenyse veikiančių veiksnių vertinimų tarpusavio sąsajos
(Spearman’s rho koeficientai)
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Priešingai, remiantis apibendrinta apklausos dalyvių nuomone, santykinai silpniausią įtaką
tyrimų etikos pažeidimų atsiradimui turi mokslinius tyrimus vykdančių asmenų laiko stoka ir
organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, lygmenyje – konkurencija tarp
organizacijos padalinių (abiejų veiksnių vertinimo vidurkiai = 6,5 balo, std. nuokr. = 2,6).
Nestebina tai, kad laiko trūkumas stipriausiai koreliuoja su žinių ir / arba patirties stoka
(RS = 0,406, p < 0,01) ir materialinių išteklių stoka (RS = 0,428, p < 0,01) (1.3 lentelė). Tai yra,
ši priklausomybė nurodo nuoseklią tendenciją: stokojant materialinių išteklių tyrimams
skubama rengti paraiškas; prioritetas paraiškų rengimui dėsningai apriboja galimybes gilinti ir
plėsti žinias bei ugdyti praktinius tyrimų atlikimo gebėjimus. Taip suformuojamas laiko
deficitas sąlygoja, kad dėl skubėjimo ar net sąmoningai taupant laiką pasirenkami paprastesni,
patogesni sprendimai, kurie, tikėtina, ne visada atitinka etinius standartus; taigi nusižengiama
etikos principams pasiteisinant fiziniais apribojimais. Tačiau čia svarbu atsiminti, kad
pagrindiniu veiksniu išskirtos asmeninės vertybės tampa (dažniausiai) pagrindiniu ir net
vieninteliu atskaitos tašku priimant galutinius sprendimus dėl konkretaus elgesio.
Tuo metu konkurencija tarp organizacijos padalinių, kaip tyrimų etikos pažeidimų atsiradimą
sąlygojantis veiksnys, tiesiogiai siejasi su konkurencija tarp mokslo bendruomenės narių
(RS = 0,466, p < 0,01). Natūralu: kuo stipresnis vieno poveikis etikos pažeidimų atsiradimui,
tuo stipresnis ir kito. Tačiau apskritai organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai,
lygmenyje, stipriausias ryšys randamas tarp administracijos nuostatų mokslinių tyrimų etikos
atžvilgiu poveikio tyrimų etikos pažeidimų atsiradimui vertinimo ir vertinimo poveikio,
daromo egzistuojančių mokslinių tyrimų etikos reguliavimo mechanizmų ir priemonių
(RS = 0,625, p < 0,01). Neabejotina, kad šiandieninėse organizacijose administracijos
darbuotojų požiūriai ir nuostatos neišvengiamai yra sąlygojami organizacinių nuostatų ir
struktūrų, tačiau verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad apklausos dalyvių pateikti vertinimai
nurodo, jog administracijos požiūriai turi stipresnį poveikį nei esami organizaciniai
mechanizmai (atitinkamai, 1.2 lentelėje pateikti vertinimų vidurkiai = 7,1 ir 6,7;
std. nuokr. = 2,6 ir 2,7).
Pabaigiant šių statistinių duomenų apžvalgą svarbu pažymėti, kad visi vertinimui pateikti
veiksniai (1.2 lentelė, 1.1 pav. ) susilaukė tiek minimalių (1 balas, kuris reiškė, kad veiksnys
„Neturi jokios įtakos“), tiek maksimalių (10 balų, kurie reiškė, kad veiksnys „Turi labai
stiprią įtaką“) vertinimų. Tai rodo, kad apklausoje dalyvavo visiškai skirtingas nuomones
(tikėtina – ir patirtis) turinčios / turintys Lietuvos mokslo bendruomenės narės ir nariai; taigi
pateikti rezultatai atspindi nuomonių įvairovę.

3. Mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimas
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Dalis šiame skyriuje pateikiamų rezultatų yra jau publikuoti (žr. Novelskaitė, Aurelija;
Pučėtaitė, Raminta. 2012. Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje: ką mano Lietuvos
mokslo bendruomenė? Pirminiai nacionalinės apklausos rezultatai. Socialinių mokslų
studijos 4(4): 1371–1395. ISSN 2029–2236, ISSN 2029–2244).
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2011 m. 511 savo nuomonę apklausoje išsakę Lietuvos mokslo bendruomenės narės ir nariai
mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje dešimties balų sistemoje vertino vidutiniškai 6
balais (Std. nuokr. = 1,852). Remiantis Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatais, šis
vertinimas kiek skiriasi atskirose socio-demografinių charakteristikų pagrindu suformuotose
apklausos dalyvių grupėse (1.4 lentelė). Tiksliau, fizinių mokslų atstovės ir atstovai
vidutiniškai mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje vertino geriausiai (beveik 7 balai iš 10),
o technologijos mokslų srities – prasčiausiai (beveik 5,5 balo); doktorantės ir doktorantai
minimą būklę vertino beveik 1 balu aukščiau (6 vs. 5 balai) nei habil. mokslo daktarės ir
daktarai bei mokslo laipsnio nesiekiantys asmenys; docentės ir docentai būklę vidutiniškai
vertino kiek prasčiau nei lektorės ir lektoriai, jaun. mokslo darbuotojos ir darbuotojai,
asistentės ir asistentai. Taip pat mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimas nors ir
labai silpnai, tačiau statistiškai reikšmingai neigiamai koreliuoja su amžiumi bei apytiksliu
mokslinio darbo stažu. Tiksliau, ΡS koeficientai (atitinkamai, -0,159 ir -0,154, p<0,01)
nurodo nežymią tendenciją, kad didėjant amžiui bei stažui minimas vertinimas kiek prastėja.
Pastarasis rezultatas nurodo nors ir logišką, bet labai pesimistinę tendenciją: kuo didesnė
mokslinio darbo patirtis, tuo prastesnė nuomonė apie mokslinių tyrimų etikos būklę
Lietuvoje. Šią tendenciją sąlyginai galima paaiškinti tuo, kad, pavyzdžiui, kiekviena
profesorė habil. mokslų daktarė dalyvaudama įvairiose tarybose, komisijose, ekspertinėse
grupėse ir pan. bent teoriškai turi daug daugiau galimybių susidurti (ir) su neetiško elgesio
pavyzdžiais nei, pavyzdžiui, jaunas doktorantas, kurio veikla apsiriboja darbu prie
disertacijos laboratorijoje ir dėstymu. Tuo metu vienas iš galimų vertinimo skirtumų
atskirose mokslo srityse šaltinių – būklės Lietuvoje vertinimas žvelgiant per tos mokslų
srities, kurioje dirbama, prizmę. Tiksliau, apklausos dalyvės ir dalyviai savo vertinimus
komentavo taip: „galiu spręsti tik apie savo mokslo krypties situaciją“, „pildydama anketą,
rašau tik apie socialinius mokslus“, „turiu omeny biomedicinos [mokslų] sritį“, „vertinimas
susijęs tik su kalbotyros sritimi“.
Bendrą mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimą papildantys apklausos dalyvių
komentarai varijuoja nuo gana neigiamų (pvz., „apgailėtina“, „labai“ ar „pakankamai
prasta“ ir dar „prastėja“, „nelaikau, kad tai puiki būklė“), apima nuosaikesnes nuostatas
(pvz., „patenkinama“, „gana vidutiniška“) ir baigiasi gana teigiamais ar net optimistiškais
vertinimais (pvz., „nėra bloga“, „nėra labai komplikuota“, „labai gerai“). Taip pat šiuose
komentaruose atrandama nuoroda į tai, kad Lietuvoje mokslinių tyrimų etikos būklė nėra
homogeniška. Kitaip sakant, būklė yra „labai įvairi“, kadangi „visaip pasitaiko“. Taigi
būklės įvairumą lemia tiek individualūs žmonių skirtumai (pvz., „yra įvairaus padorumo
mokslininkų“, „skirtingų [mokslinių publikacijų] autorių ‚etika‘ labai smarkiai skiriasi“, nes
„tai priklauso nuo kiekvieno tyrėjo asmenybės, bruožų ir t. t.“), tiek mokslo organizacijose
vyraujančios kultūrinės nuostatos (pvz., „labai daug lemia kolektyvas ir tradicijos“), tiek
mokslo sričių ypatumai (pvz., „etikos lygis labai skiriasi – biomedicinos srityje yra aiškus
kodeksas, o socialiniai mokslai neturi šalyje beveik nieko“, „technologijų ir fizinių mokslų
srityse etikos lygis neblogas, gal kiek prasčiau socialinių mokslų srityje“).
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1.4 lentelė. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal socio-demografines charakteristikas ir mokslinių tyrimų etikos būklės
Lietuvoje vertinimas skirtingose apklausos dalyvių grupėse
Kategorijos

Mokslo sritis

61
Mokslo laipsnis

Iš viso
atsakiusiųjų
49
50
90
48
165
66
30
13
42
298
119
29
19
4

Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatas: Vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi (Z = -2,367, p<0,05).
Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatas: Vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi (Z = -2,253, p<0,05).
3
Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatas: Vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi (Z = -2,922, p<0,05).
4
Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatas: Vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi (Z = -3,079, p<0,05).
5
Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatas: Vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi (Z = -2,120, p<0,05).
6
Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatas: Vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi (Z = -2,224, p<0,05).
7
Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatas: Vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi (Z = -2,315, p<0,05).
8
Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatas: Vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi (Z = -2,160, p<0,05).
1

2

Įvertinę mokslinių tyrimų būklę Lietuvoje
Vertinimo balas
Vidurkis
Min.
Maks.
1
9
5,781
1
10
6,561, 2, 3, 4, 5
1
9
5,892
4
10
6,406
1
9
5,863
1
10
5,454, 6
2
10
5,905
1
10
5,62
1
1
1
1
2
1

9
10
10
9
8
6

5,367
5,92
6,277, 8
6,07
5,328
3,50

Std.
nuokrypis
1,771
2,022
1,969
1,685
1,569
2,055
1,689
3,042
2,093
1,863
1,593
1,981
1,734
2,380
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Gamtos moksl. sr.
Fizinių moksl. sr.
Humanitarinių moksl. sr.
Medicinos moksl. sr.
Socialinių moksl. sr.
Technologijos moksl. sr.
Žemės ūkio moksl. sr.
Kita
N.i.
Habil. moksl. dr.
Moksl. dr.
Doktorantė / doktorantas
Planas: studijuoti doktorantūroje
Moksl. laipsnio nesiekiama
Kita
N.i.
Iš viso:

Apklausos dalyvės / dalyviai
Iš viso nurodžiusiųjų
N
%
80
9
97
11
145
16
67
7
235
26
102
11
38
4
23
2
126
14
58
6
447
49
188
21
46
5
35
4
10
1
129
14
913
100,0

Kategorijos

Organizacijos,
kurioje vykdomi
moksliniai
tyrimai, tipas
Administracinės
pareigos
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Pagrindinės
pareigos

Lytis

9

Valstybinis universitetas
Nevalstybinis universitetas
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
Nevalstybinis mokslinių tyrimų institutas
Kita
N.i.
Ne
Taip
N.i.
Profesorė / profesorius
Vyriausioji / vyriausiasis mokslo
darbuotoja / darbuotojas
Docentė / docentas
Vyresnioji / vyresnysis mokslo darbuotoja
/ darbuotojas
Lektorė / lektorius
Mokslo darbuotoja / darbuotojas
Asistentė / asistentas
Jaunesnioji / jaunesnysis mokslo
darbuotoja / darbuotojas
Techninė darbuotoja / darbuotojas
Kita
N.i.
Moteris
Vyras
N.i.
Iš viso:

Apklausos dalyvės / dalyviai
Iš viso nurodžiusiųjų
N
%
531
58
11
1
211
23
9
1
21
2
130
14
587
64
197
22
129
14
73
8
35

4

156

17

116

13

146
27
69

16
3
7

78

9

24
59
131
469
314
130
913

3
7
14
51
34
14,2
100,0

Iš viso
atsakiusiųjų
349
8
136
5
13
349
366
145

Std.
nuokrypis
1,781
1,389
1,946
3,421
1,683
1,781
1,855
1,848
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1

8

5,76

1,800

20
109

1
1

9
10

5,65
5,549, 10, 11

2,323
1,833

80
97
14
38

1
2
1
1

10
9
9
9

5,88
6,099
6,21
6,3711

2,015
1,696
1,968
1,777

48
10
51

3
1
1

10
9
9

6,4410
5,80
5,96

1,443
2,616
1,918

304
207

1
1

10
10

5,93
5,90

1,74z0
2,010

Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatas: Vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi (Z = -2,076, p<0,05).
Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatas: Vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi (Z = -2,574, p<0,05).
11
Mann-Whitney U ir Wilcoxon W testų rezultatas: Vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi (Z = -2,411, p<0,05).
10

Įvertinę mokslinių tyrimų būklę Lietuvoje
Vertinimo balas
Vidurkis
Min.
Maks.
1
10
6,01
3
7
5,25
1
10
5,89
1
8
3,80
2
7
5,00
1
10
6,01
1
10
5,88
1
10
6,03
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1.4 lentelės tęsinys. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal socio-demografines charakteristikas ir mokslinių tyrimų etikos būklės
Lietuvoje vertinimas skirtingose apklausos dalyvių grupėse
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Ir apskritai: „yra ir puikaus elgesio pavyzdžių, yra ir bjaurių pavyzdžių“. Taigi kasdienėje
realybėje pastebima, kad, pavyzdžiui:
„Viena vertus, dirbu su mokslininkais, kurie gerbia save, savo kolegas ir savo tyrimų
objektus, tad etika ir orumas išlaikomi. Antra vertus, nuolat matau sveiku protu
nesuvokiamus atvejus: kaip [...] taryba balsuodama leidžia darbą nuplagijavusiam
doktorantui tęsti studijas, kaip į mokslines konferencijas ir žurnalus pakliūva draugai ir
pažįstami, veikiau parodijuojantys nei dirbantys mokslinį darbą.“
Pastarajame komentare išryškėja dviejų aplinkų atskyrimas: vienoje iš jų – kurioje vykdomi
tyrimai ir kuriai save priskiria respondentė – vyrauja etiškos nuostatos; kitoje – kurioje
priimami sprendimai, įvertinami moksliniai rezultatai ir, tikėtina, skirstomi ištekliai suteiktų
pripažinimų pagrindu – pastebimi etikos pažeidimai. Netgi darant prielaidą, kad savo artimą
aplinką individai gali būti linkę idealizuoti, tokių situacijų egzistavimas kelia nerimą:
paprastai aukštesniuose (ir didesnę galią turinčiuose) hierarchiniuose sluoksniuose
formuojami (šiuo atveju – netinkamo) elgesio standartai; susiklosčius tinkamoms
aplinkybėms, atskiriems bendruomenės nariams ir narėms belieka juos atkartoti.
Pereinant prie kiek kitos temos (o tiksliau – kito čia analizuojamų duomenų masyvo)
ir grįžtant prie kiekybinių duomenų analizės, svarbu atkreipti dėmesį, kad, remiantis
Wilcoxon susietų rangų testo rezultatais (1.5 lentelė), apklausos dalyvės ir dalyviai mano,
kad geriausiai (vidutinis vertinimas beveik 8 balai iš 10, std. nuokr. = 1,9) mokslinių tyrimų
etikos principus ir nuostatas žino mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos
komitetų / komisijų (kur yra) narės ir nariai bei mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos
organizacijų (pvz., Lietuvos mokslo tarybos) narės ir nariai; mokslinius tyrimus Lietuvoje
vykdantys asmenys (t. y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai) bei Lietuvos
organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų darbuotojos ir darbuotojai
šias nuostatas žino kiek prasčiau (vidutinis vertinimas beveik 7 balai, std. nuokr., atitinkamai,
= 2,1 ir 2,2); prasčiausiai minimus principus ir nuostatas žino Lietuvos mokslo politiką
formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos) atstovės bei
atstovai (vidutinis vertinimas 6 balai, std. nuokr. = 2,6).
Panaši apklausos dalyvių nuomonė ir apie tai, kas ir kaip griežtai / dažnai savo veikloje
vadovaujasi etikos principais ir nuostatomis: respondenčių ir respondentų nuomone,
griežčiausiai mokslinių tyrimų etikos principais savo kasdienėje veikloje vadovaujasi
mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų (kur yra)
narės ir nariai (vidutinis vertinimas beveik 7 balai iš 10, std. nuokr. = 2,0); kiek laisviau
(vidutinis vertinimas 6 balai, std. nuokr., atitinkamai, = 2,5, 1,8 ir 2,1) šiais principais ir
nuostatomis vadovaujasi mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų
(pvz., Lietuvos mokslo tarybos) narės ir nariai, mokslinius tyrimus Lietuvoje vykdantys
asmenys (t. y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai), Lietuvos organizacijų, kuriose
vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų darbuotojos ir darbuotojai; sąlyginai rečiausiai
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Teiginiai
MTE principų ir nuostatų
žinojimas*1
MTE principų ir nuostatų
laikymasis kasdienėje
veikloje*2
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MTE prevencija ir
priežiūra

1. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai), žino
mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
3. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų (kur yra) narės ir nariai žino
mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
5. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų darbuotojos ir darbuotojai žino
mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
7. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos mokslo tarybos) narės ir nariai žino
mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
9. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos) atstovės bei
atstovai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
2. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai), laikosi
mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
4. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų (kur yra) narės ir nariai
vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
6. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų darbuotojos ir darbuotojai savo su
moksliniais tyrimais susijusiose veiklose vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
8. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos mokslo tarybos) narės ir nariai
vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
10. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų ( pvz., Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos) atstovės bei
atstovai atsižvelgia į mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas formuojant Lietuvos mokslo politiką
11. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, yra sukurtos organizacinių procedūrų sistemos,
skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
12. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, funkcionuoja organizacinių procedūrų sistemos,
skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
13. Mokslinius tyrimus finansuojančios Lietuvos organizacijos (pvz., Lietuvos mokslo taryba) užtikrina mokslinių
tyrimų etikos pažeidimų prevenciją jų finansuojamuose tyrimuose
14. Lietuvos teisiniuose dokumentuose (t. y. įstatymuose, įsakymuose ir pan.) yra apibrėžti mokslinių tyrimų etikos
klausimai
15. Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje, lyginant su mokslinių tyrimų etikos būkle Vakarų Europos šalyse, yra:

Iš viso
atsakiusių

Vertinimas
Vidurkis
Min. Maks.

Std.
nuokrypis

472

1

10

6,89

2,073

389

1

10

7,80

1,944

416

1

10

6,84

2,221

392

1

10

7,64

2,171

383

1

10

6,39

2,604

466

1

10

6,11

1,834

363

1

10

6,69

2,037

391

1

10

6,02

2,122

385

1

10

6,35

2,452

379

1

10

5,13

2,417

341

1

10

5,40

2,807

344

1

10

4,81

2,623

347

1

10

5,39

2,533

311

1

10

5,86

2,559

382

1

10

4,58

2,092

*1
Wilcoxon susietų rangų testo rezultatai: šioje grupėje nėra statistiškai reikšmingo skirtumo tik tarp teiginių 1 ir 5 bei 3 ir 7 vertinimų vidurkių; visi kiti vertinimų vidurkiai
statistiškai reikšmingai skiriasi.
*2
Wilcoxon susietų rangų testo rezultatai: šioje grupėje nėra statistiškai reikšmingo skirtumo tik tarp teiginių 2 ir 6 vertinimų vidurkių; visi kiti vertinimų vidurkiai statistiškai
reikšmingai skiriasi.
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1.5 lentelė. Aprašomosios atskirų mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje aspektų vertinimų charakteristikos
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(vidutinis vertinimas 5 balai, std. nuokr. = 2,4) savo veikloje minimais principais vadovaujasi
Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir mokslo
ministerijos) atstovės bei atstovai (1.5 lentelė).
Apibendrinant šiuos rezultatus svarbu pažymėti, kad vis dėlto mokslinių tyrimų etikos
nuostatų ir principų žinojimas įvertintas aukštesniu balu, nei vadovavimasis jais kasdienėje
veikloje (atitinkamai, vidurkiai = 7,3 ir 6,1 std. nuokr. = 1,810 ir 1,822). Tačiau toks 1 balo
skirtumas tarp mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų žinojimo bei jų laikymosi /
vadovavimosi jomis kasdienėje veikloje pastebimas ne visose apklausos dalyvių grupėse,
suformuotose remiantis jų atstovaujama mokslo sritimi. Pavyzdžiui, vidutinis fizinių mokslų
srities atstovų principų ir nuostatų žinojimo vertinimas yra 7,9 (std. nuokr. = 1,6),
o laikymosi / vadovavimosi jomis – tik 6,4 (std. nuokr.= 2,0); ir tai yra vieni aukščiausių
vertinimų lyginant su kitų mokslo sričių atstovų vertinimais.
Vidutiniškai prasčiausiai mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų žinojimą įvertino
žemės ūkio mokslus atstovavę apklausos dalyvės ir dalyviai (vidurkis = 6,4 std. nuokr. = 1,8;
laikymasis / vadovavimasis jomis vidutiniškai įvertintas 5,7 balo (std. nuokr. = 1,5));
žemiausiai laikymąsi / vadovavimąsi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
kasdienėje veikloje įvertino gamtos mokslus atstovavę apklausos dalyvės ir dalyviai
(vidurkis = 5,1 std. nuokr. = 2,1; žinojimas įvertinas 7,4 balo (std. nuokr. =2,1)). Įvertinus
mokslinių tyrimų etikos priežiūros išplėtojimą biomedicinos mokslų srityje, nestebina, kad
apklausoje dalyvavę medicinos mokslų atstovės ir atstovai mokslinių tyrimų etikos principų
ir nuostatų laikymąsi bei vadovavimąsi jomis kasdienėje veikloje įvertino aukščiau nei kitų
mokslo sričių atstovės ir atstovai (vidurkis = 7,0 std. nuokr. = 1,8). Tačiau stebina tai, kad
mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų žinojimas dirbančiųjų medicinos mokslų srityje
vertintas kiek žemiau, nei fizinių bei humanitarinių ir gana panašiai kaip gamtos mokslų sričių
atstovių ir atstovų (plg.: atitinkamai, vidurkiai 7,5 (std. nuokr. = 1,9) ir 7,9 (std. nuokr. = 1,6),
7,7 (std. nuokr. = 1,6) bei 7,4 (std. nuokr. = 2,1)). Jei tikėtume aukščiau iškelta prielaida, kad
mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje buvo vertinama žvelgiant per mokslo srities, kurioje
dirbama, prizmę, šie rezultatai gali rodyti arba per daug / per mažai kritišką savo mokslo
srities vertinimą ir / arba mokslo srityje vykstančių procesų nesuvokimą ar tiesiog jų
nežinojimą, ir / arba tai, kad biomedicinos mokslų srityje veikiančios mokslinių tyrimų
etikos prevencijos ir priežiūros priemonės nepakankamai efektyvios.
Šių apibendrintų rodiklių analizė jau tiesiogiai rodo ryšį tarp patirties mokslinėje veikloje
(t. y. mokslo laipsnio) ir mokslinių tyrimų etikos būklės vertinimo. Tiksliau, tiek mokslinių
tyrimų etikos principų ir nuostatų žinojimą, tiek jų laikymąsi / vadovavimąsi jomis
kasdienėje veikloje, apklausoje dalyvavę doktorantės ir doktorantai vidutiniškai vertino
aukščiau, nei pirmą (m. dr.) ir antrą (habil. m. dr.) mokslo laipsnius turintys asmenys;
mokslo daktarių ir daktarų vertinimai buvo kiek aukštesni nei habilituotų mokslo daktarių ir
daktarų (plg.: atitinkamai, žinojimo vertinimų vidurkiai 7,5 (std. nuokr. = 1,6),
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7,3 (std. nuokr. = 1,8), 7,0 (std. nuokr. = 1,80); laikymosi / vadovavimosi vertinimų vidurkiai
6,7 (std. nuokr. = 1,3), 6,1 (std. nuokr. = 1,9), 5,5 (std. nuokr. = 1,9)).
Kitas įdomus statistinės analizės rezultatas yra statistiškai reikšmingas skirtumas tarp to, kaip
mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų laikymąsi / vadovavimąsi jomis įvertino
valstybiniuose universitetuose ir valstybiniuose mokslinių tyrimų institutuose dirbančios
(-tys) apklausos dalyvės ir dalyviai: universitetų darbuotojų vertinimas yra aukštesnis nei
institutų (plg.: vidurkiai, atitinkamai, 6,4 (std. nuokr. = 1,7) ir 5,7 (std. nuokr. = 1,9)).
Neturint atitinkamų duomenų tegalima kelti prielaidą, kad aukštesnis universitetuose
dirbančiųjų vertinimas galėjo būti sąlygotas to fakto, jog atliekant projekto MTEtika tyrimą
visuose Lietuvos universitetuose buvo įsteigtos (akademinės) etikos komisijos / komitetai,
tuo metu tokius institucinius darinius turėjo vos keli Lietuvos mokslo institutai.
Apibendrintai interpretuojant pastaruosius vertinimus galima pastebėti, kad, viena vertus,
toks aukštesnis žinojimo įvertinimas ir tai, kad gausybėje mokslinių tyrimų etikos būklės
Lietuvoje vertinimo komentarų randami vos keli pasisakymai apie šios srities žinias, verčia
galvoti, kad apskritai mokslinių tyrimų etikos principų išmanymas nėra toks problematiškas
kaip vadovavimasis etikos principais kasdienėje veikloje. Kita vertus, čia galima prisiminti
ankstesniame skyriuje minėtus mokslinių tyrimų etikos apibrėžimus, kurių dauguma buvo
fragmentiški, nenuoseklūs ar tiesiogiai reiškiantys etikos žinių stoką. Be to, iš viso, tik
41 apklausoje dalyvavęs asmuo nurodė, jog teko dalyvauti specialiuose mokymuose
mokslinių tyrimų etikos tema (263 nurodė, jog tokiuose mokymuose dalyvauti nėra tekę)
bei 137 norėtų dalyvauti tokiuose mokymuose (91 – nenorėtų). Taigi net tokioje mažoje
populiacijoje pastebimas numanomas žinių trūkumas. Be to, ką tik minėti nors ir negausūs
komentarai apie mokslinių tyrimų etikos išmanymą yra vien neigiami. Juose sakoma, kad
„Lietuvoje išvis nėra supratimo, kas tai yra ir mokslinio tyrimo, ir mokslininko, kaip
profesijos, etika“ arba, konkrečiau, kad „dauguma mokslininkų nėra susipažinę su tais
etiniais reikalavimais arba tiesiog nesupranta jų esmės (kai reikia pildyti prašymą atlikti
tyrimą Bioetikos komitetui)“. Ir apskritai:
„Blogiausia tai, kad akademinė bendruomenė etikos klausimus laiko marginaliniais,
geros mokslinės praktikos principai yra arba nežinomi, arba atvirai pažeidžiami.“
Nuorodų į neetiško elgesio Lietuvos mokslo bendruomenėje pavyzdžius komentaruose apstu.
Vienas dažniausiai minėtų tokio elgesio pavyzdžių – tai tiek lietuvių, tiek užsienio autorių ar
net savų darbų plagijavimas. Komentaruose taip pat atkreipiamas dėmesys ir į mokslinės
informacijos vagystes (pvz., „pasitaiko ir duomenų bei tyrimo instrumentų vagysčių, ypač
kai jie vagiami iš užsienio autorių“, „dažniausiai naudojamasi kitų atliktais darbais ir
tyrimų rezultatais, ypač skriaudžiant žemesnes pareigas ar menkesnio laipsnio tyrėjus“) bei,
ypatingai dažnai, į problemas, susijusias su autoryste. Čia minimos tokios mokslinės
autorystės formos, kaip nutylima autorystė (pvz., „trūksta sąžiningumo pasinaudojant kolegų
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parama atliekant mokslinius tyrimus – „bijoma“ padėkoti kolegai, apie studentus išvis kalbos
nėra“), nepagrįsta ar primesta autorystė (pvz., „asmuo nė kiek neprisidėjęs prie tiriamojo darbo
tampa bendraautoriumi vien todėl, kad jis užima aukštesnes pareigas ar pan.“). Nebeplėtojant
mokslinės autorystės pažeidimų tematikos, verta atkreipti dėmesį, kad pastarosios mokslinių
tyrimų etikos temos detaliau analizuojamos kitose šios monografijos dalyse.
Papildomai, kita gana plati komentarų tema yra susijusi su mokslinių tyrimų atlikimu. Šiai
grupei priskirtuose komentaruose atkreipiamas dėmesys tiek į nepakankamą tyrėjų
kvalifikaciją (pvz., „žemas tyrėjų išprusimas“, „stokojantis klinikinis patyrimas“), tiek į
netinkamas tyrėjų nuostatas mokslinių tyrimų atžvilgiu (pvz., „šališkumas tyrimuose“,
„mokslininkai žiūri į savo tyrimus atlaidžiai, nekeldami aukštų tyrimo kokybės kriterijų“),
tiek į netinkamą tyrėjų elgseną atliekant tyrimus (pvz., „[tyrimuose] nesprendžiama reali
problema, nes ji net nesuformuluojama“, „neatsakingas duomenų rinkimas, paviršutiniška
analizė“, „tyrimų vykdytojams neatlyginama už darbą“). Ir apskritai „nemažai mokslo
institucijų imituoja tyrimus, neįvertinus realios taikomosios reikšmės“, „tyrimai atliekami tik
dėl to, kad to formaliai reikalaujama“ arba „daugelis tyrimų atliekami iš savanaudiškų
paskatų, o ne dėl mokslo“ (pvz., „siekimo tik mokslinių laipsnių, bet ne esminių rezultatų“).
Vis dėlto svarbiausia yra tai, kad, kaip pastebima ne viename komentare, „ne tik
plagijuojama, klastojama ir simuliuojama didžiuliais mastais, bet ir nėra jokio jautrumo
tokiam veikimui“, „nesąžiningas mokslininkų elgesys yra toleruojamas mokslinėje
bendruomenėje“, „viešai nepasmerkiama, neišmetama iš mokslo institucijų“. Taigi
akivaizdu, jog institucinės mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo ar prevencijos priemonės
(kaip minėta aukščiau – atliekant tyrimą beveik visuose Lietuvos universitetuose buvo
paskelbti etikos kodeksai ir įsteigtos etikos komisijos ar komitetai) arba nėra pakankamos
arba, kas labiau tikėtina, tiesiog nėra efektyvios. (Detalesnė Lietuvos mokslo organizacijų
etikos komitetų veiklos analizė pateikiama kituose šios monografijos skyriuose.)
Apklausos dalyvių nuomone, apytiksliai pusėje Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi
moksliniai tyrimai, yra sukurtos organizacinių procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių
tyrimų etikos problemas. Ši nuomonė beveik atitinka realybę: kaip jau minėta, atliekant
tyrimą 2011 m. beveik visuose valstybiniuose ir nevalstybiniuose Lietuvos universitetuose
buvo patvirtinti etikos kodeksai ir įsteigtos (akademinės) etikos komisijos / komitetai; tokios
mokslinių tyrimų etikos priežiūros priemonės įtvirtintos ir keliuose valstybiniuose mokslo
institutuose. Tačiau šios sistemos, respondenčių ir respondentų nuomone, nėra pakankamai
efektyvios (vidurkis = 4,8 std. nuokr. = 2,6). Be to, šiuose vertinimuose akivaizdžiai
išsiskiria apklausoje dalyvavusių medicinos mokslų atstovių ir atstovų nuomonė: jų pateikti
aukščiausi vertinimai, tikėtina, tiesiogiai atspindi mokslinių tyrimų etikos priežiūros
išplėtojimą pastarojoje mokslo srityje. Tiksliau, tyrime dalyvavę biomedicinos mokslų srities
atstovės ir atstovai sistemų sukūrimo apimtis įvertino vidutiniškai 6,6 balo (std. nuokr. = 2,6);
jų efektyvumą įvertino 6,0 balais (std. nuokr. = 2,7)). O štai kitų mokslų sričių atstovių ir
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atstovų vertinimai yra mažesni 1 balu ir daugiau. Pavyzdžiui, sistemų sukūrimo apimtis
žemės ūkio ir socialinių mokslų sričių atstovės ir atstovai įvertino 5,6 balo (std. nuokr.,
atitinkamai, = 3,0 ir 2,7), humanitarinių mokslų – tik 4,7 balo (std. nuokr. = 2,8); sistemų
efektyvumą kiek aukščiau įvertino taip pat žemės ūkio ir socialinių mokslų sričių atstovės ir
atstovai (vidutiniai vertinimai, atitinkamai, 5,5 ir 5 balai; std. nuokr., atitinkamai, = 2,4 ir
2,5), o žemiausiai – vidutiniškai 4 balais – gamtos ir humanitarinių mokslų sričių atstovės ir
atstovai (std. nuokr., atitinkamai, = 2,9 ir 2,6). Tokius gana žemus vertinimus (ne daugiau
6 balų iš 10 galimų) paaiškina papildomi apklausos dalyvių komentarai, kuriuose rašoma, kad
„dauguma tyrimų institucijų nediskutuoja tyrimo etikos klausimais, neturi jokio struktūrinio
vieneto, kuris organizuotų švietimą, konsultuotų, patartų, ar vykdytų kontrolę šiais [mokslinių
tyrimų etikos] klausimais“, o esamos „etikos komisijos išvis ta kryptimi nedirba“.
Apklausos dalyvių manymu, mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų
lygmeniu mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevencijos užtikrinimas jų finansuojamuose
tyrimuose vertintinas vidutiniškai 5 balais (std. nuokr. = 2,5). Šis vertinimas medicinos
mokslų srities atstovių ir atstovų grupėje yra daugiau nei 1 balu aukštesnis už kitas mokslo
sritis atstovaujančių grupių vertinimus (plg.: atitinkamai, vidurkiai 6,6 (std. nuokr. = 2,3)
vs. vidurkiai nuo 5,0 balo (std. nuokr. = 2,4) žemės ūkio mokslus atstovaujančių grupėje, iki
5,5 balo (std. nuokr. = 2,37) socialinius mokslus atstovaujančių grupėje). Labiausiai tikėtina,
kad toks skirtumas tarp mokslo sričių atsiranda dėl vienos priežasties: išskirtinai
biomedicinos mokslo srities tyrimams atlikti privalo būti gautas (regioninio) Bioetikos
komiteto leidimas; vadovaujantis Biomedicininių tyrimų etikos įstatymu (2007), „leidimus
atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išduoda Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos bioetikos komiteto ar Regioninio biomedicininių
tyrimų etikos komiteto pritarimu“ (§12.3).
Papildomuose komentaruose išryškėja ir kelios reikšmingos su mokslinių tyrimų
finansavimu susijusios temos. Pirma, pastebima, kad Lietuvoje „nėra suderinamumo tarp
institucijų, kurios užsako, finansuoja, vertina ir atlieka tyrimus“. Be to, apklausos dalyvės ir
dalyviai ne tik pastebėjo, kad „kelia abejonių kai kurių konkursų skaidrumas“, bet ir
tiesiogiai nurodė į tai, kad „labai korumpuotas projektų vertinimas“, „ekspertavimo
sistemoje trūksta kompetencijų ir skaidrumo“, „objektyvaus recenzavimo sistemos nėra“;
atsiranda ne tik „juoda kova dėl projektų, kurią skatina nevykusi mokslinių tyrimų
finansavimo sistema“, bet ir kyla daug reikšmingesnių problemų. Viena jų – „kartais
mokslininkai už neigiamą rezultatą negauna finansinės paramos, dėl to „pagražina“
rezultatus“. Taigi vertinama mokslinių tyrimų finansavimo sistema apibūdinta kaip tiesiogiai
skatinanti neetiškų sprendimų priėmimą atliekant mokslinius tyrimus.
Kita šiame kontekste išryškėjusi problemų sritis – tai idėjų vagystės, kurios vyksta būtent
sistemos viduje. Pavyzdžiui, kaip rašyta komentaruose:
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„Šiuo metu itin plinta idėjų plagijavimas per projektinius konkursus. Perspektyvūs
projektai nepraleidžiami LMT, o tokių projektų idėjas pasisavina projektų priežiūros
ir atrankos komisijų nariai, ir kitame šaukime jau pateikia savo projektą, kuris, be
abejo, laimi.“
Antras komentaruose išryškėjantis su tyrimų finansavimu susijęs mokslinių tyrimų etikos
aspektas – finansavimo stoka, kuri taip pat yra viena iš etikos pažeidimų priežasčių. Tiksliau,
apklausos dalyvių žodžiais:
„Nukenčia tyrimų etika jau vien dėl informacijos brangumo – prenumeruojami
žurnalai, duomenų bazės kainuoja, įsigyti leidinius iš tyrėjo uždarbio, dėstytojo
atlyginimo yra per brangu, o institucijos siauros srities leidinių ne visada įsigyja.“
„Dažniausiai kompromisai dėl etikos socialiniuose moksluose daromi dėl finansavimo
trūkumo – neužtenka lėšų apklausoms, ir kitiems techniniams duomenų rinkimo /
gavimo būdams, todėl kartais pasitaiko būrimo iš kavos tirščių...“
Ir tai ne tik socialinių mokslų srityje pastebima problema; kitose mokslo srityse situacija gali
būti labai panaši. Pavyzdžiui, apgalvojant eksperimentines mokslinių tyrimų sritis,
komentaruose rašyta:
„Ne visada yra atliekama eksperimentų būtent tiek, kiek reikėtų norint pilnai pagrįsti
rezultatus, bet to priežastys dažniausiai yra finansinės – tiesiog tyrimai per daug
brangūs, kad juos būtų galima kartoti tris keturis kartus.“
Trečias apklausos dalyvių komentaruose akcentuotas ir su dabartine mokslinių tyrimų
finansavimo sistema susijęs aspektas – tai mokslo, kaip specifine kultūra pasižyminčios
socialinės institucijos, transformacijos: „įvyko ‚kultūrinė revoliucija‘: mokslo sferą pavergė
pinigų ir valdžios ištroškę individai“. O kai „mokslinius tyrimus nustelbia
verslininkiškumas“ ir „kai mokslas verčiamas užsidirbti sau pinigus, linkusių nuoširdžiai
bendradarbiauti kolegų vis mažiau“, netgi „kai kuris „mokslas“, valdomas privačių pinigų
ir interesų, nepaiso prigimtinių ir iki-gimtinių žmogaus teisių“. Tokia situacija iššaukia
kraštutines mokslo bendruomenės narių reakcijas: „valstybės maitinamas mokslininkas
negali būti atsakingas ir etiškas“. (Svarbu pažymėti, kad pastarasis komentaras cituojamas
ne visas, tačiau čia pateikiamas reikšmingas šio komentaro kontekstas: nuoroda į mokslo
institucijų bendradarbiavimą su valdančiosiomis partijomis, taip užsitikrinant mokslinių
tyrimų finansavimą remiantis konkrečiu pavyzdžiu.)
Vieną iš paskutinių vertinimui pateiktų teiginių – Lietuvos teisiniuose dokumentuose
(t. y. įstatymuose, įsakymuose ir pan.) yra apibrėžti mokslinių tyrimų etikos klausimai –
apklausos dalyvės ir dalyviai įvertino 6 balais (std. nuokr. = 2,6). Šis vertinimas taip pat yra
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aukščiausias biomedicinos mokslų atstovių ir atstovų grupėje (vidurkis = 7,2 std. nuokr. = 1,8),
kas atspindi faktinę realybę; kitas mokslo sritis atstovaujančiųjų grupėse pastarojo teiginio
vertinimas svyravo nuo 5,1 balo (std. nuokr. = 3,0, fiziniai mokslai) iki 6,5 balo
(std. nuokr. = 2,7, gamtos mokslai). Šio teiginio vertinimuose ir vėl išryškėjo mokslinio
darbo patirties veiksnys: kuo ilgesnė patirtis, tuo prastesnė nuomonė (PS = -2,13; p<0,01).
Tiksliau, doktorančių ir doktorantų nuomone, Lietuvos teisiniuose dokumentuose mokslinių
tyrimų etikos klausimai yra apibrėžti vidutiniškai 6,5 balo (std. nuokr. = 2,4), mokslo
daktarių ir daktarų nuomone – beveik 6 balams (std. nuokr. = 2,5), habil. mokslo daktarių ir
daktarų – mažiau nei 5 balams (std. nuokr. = 3,0); mokslo darbuotojų nuomone, šie
klausimai apibrėžti, vidutiniškai, kiek daugiau nei 6 balais (std. nuokr. = 2,0), vyresn. mokslo
darbuotojų nuomone – beveik 5,5 balo (std. nuokr. = 2,5), vyriaus. mokslo darbuotojų
nuomone – kiek daugiau nei 4 balais (std. nuokr. = 3,6). Kadangi apklausoje netikrintas
faktinis žinių lygis (pvz., prašant įvardinti konkrečius dokumentus ir / arba aktualias juose
fiksuotas nuostatas), nėra įmanoma tiksliai pasakyti, ar šie rezultatai nurodo nežinojimą, ar
tiesiog atspindi idealizuotą įsitikinimą.
O štai komentaruose pastebima, kad nors „respublikiniame lygmenyje [...] šiemet imtasi
veiksmų mokslinei etikai tobulinti“, apskritai „Lietuvos mokslo institucijos (ŠMM, LMT,
LMA) nekuria procedūrų, kuriomis remiantis būtų vertinami ir baudžiami pažeidimai“.
Be to, „išaiškėjus tokiems [mokslinių tyrimų etikos] pažeidimams, jie nėra viešinami“;
t. y. „neturime jokios įstatyminės bazės, kuria remiantis galima anuliuoti plagijuojant įgytus
mokslo laipsnius“, kadangi „šiuo metu Lietuvoje mokslininkas neturi galimybių apginti
grubiai pažeistų autorinių teisių arba akademinių laisvių netgi tuo atveju, kai gali šiuos
pažeidimus įrodyti“ ir „intelektinės nuosavybės teisių padėtis yra kritinė“.
Šiame kontekste, makro sociologinės analizės, o kitaip sakant, mokslo politikos ar visos
sistemos lygmenį siekiančiuose komentaruose rašoma: „Lietuvos mokslo politika skatina
nepaisyti etikos“ ir todėl „Lietuvoje pastoviai prastėja etinė situacija, nes prigalvojama
taikyti vis sudėtingesnius vertinimo kriterijus, kurie dažnai ne tik nepašalina pagrindinių
etinių problemų, bet skatina naujų atsiradimą, ypač bujoja mokslo administravimas“.
Ir pripažįstant, kad „tyrimų etika turi remtis tiek įstatymine baze, tiek mokslininkų
sąmoningumu, deja, šie dalykai Lietuvoje yra nepakankamai vertinami“.
Galiausiai, vidutinis mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje palyginimas su būkle kitose
Vakarų Europos šalyse yra beveik 5 balai (1.5 lentelė). Šis vertinimas iš esmės yra identiškas
visose mokslo srityse: Mann-Whitney U testas parodė, kad statistiškai reikšmingai skiriasi tik
aukščiausiai (vidurkis = 5,2; std. nuokr. = 2,1) ir žemiausiai (vidurkis = 4,2; std. nuokr. = 1,9)
skirtumą įvertinusių, atitinkamai, medicinos ir humanitarinių mokslų sričių atstovų
vertinimai (Z = -2,188; p < 0,05). Taigi statistinis rodiklis leidžia daryti išvadą, kad apskritai
mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje yra matoma kaip labai panaši (ar net tokia pati) kaip
ir kitose Vakarų Europos šalyse. Šią išvadą patvirtina ir apklausos dalyvių komentarai,
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kuriuose sakoma, kad „[Lietuvoje] Kaip ir visame pasaulyje, nieko ypatingo“,
t. y. „Nemanau, kad padėtis kuo iš esmės skirtųsi nuo [padėties] kaimyninėse šalyse“.
Konkrečiau, apklausos dalyvių žodžiais sakant, „<...> mokslinių tyrimų etika [Lietuvoje] yra
palyginama su pasaulio tyrimų etika: net ir aukšto išsivystymo lygio šalyse būna
falsifikavimo, neetiškų tyrimų ir pan.“. Taigi, apibendrinant:
„Bendrą pasaulinę situaciją šiuo metu įvertinčiau 5 (prastai). Jei šią situaciją
laikytume atskaitos tašku, [tai] Lietuvai būtų galima skirti 8 balus. Taigi Lietuvoje
situacija mažai skiriasi nuo esančios kitose užsienio valstybėse.“
Toks savo elgesio lyginimas su blogesniais ar blogiausiais pavyzdžiais, yra viena iš tipiškų
moralinių nusižengimų racionalizavimo arba „neutralizavimo“ priemonių (Bandura, 1999).
Ši priemonė leidžia psichologiškai susilpninti atsakomybės ir kaltės pojūtį, raminant save,
jog ir kitur (arba ir kiti) elgiamasi (elgiasi) netinkamai. Toks mąstymas palieka galimybę
problemoms tarpti, nesiimant priemonių joms spręsti. Nepaisant to, tarp apklausos dalyvių
pasitaiko ir kitokių pastebėjimų. Pavyzdžiui, nors „manau, kad ir kitur ji ne visada geresnė,
tačiau pas mus įtakos turi labai menkas ir labai neetiškas valstybinis mokslinės veiklos
finansavimas.“ Ir apskritai „mokslinė sistema Lietuvoje stagnuoja, o likę entuziastai dirba iš
idėjos“. Pažymėtina, kad respondentės ir respondentai mokslinių tyrimų etikos problemų
atsiradimą mato ne vien tik iš subjektyvios veikiančio asmens (t. y. mokslinės ar
mokslininko, tyrėjos ar tyrėjo) perspektyvos; tokių problemų prielaidos siejamos ir su
sistemų arba struktūrų, formuojančių individo elgesį, netobulumu. Ši įžvalga yra svarbi
visuomenės mastu, nes dar 2000–2001 m. Lietuvoje atliktoje sociologinėje apklausoje apie
etines problemas versle, respondentės ir respondentai organizacijų atsakomybės už
netinkamą individo elgesį neįžvelgė (Freitakienė, 2001). Projekto MTEtika rezultatai rodo
postūmį, kuris, tikėtina, žymi didėjantį tam tikros (tikėtina, pažangiausios) visuomenės dalies
suvokimą apie vadybos ir administravimo procesų svarbą etiškai elgsenai.
Vertinant mokslinių tyrimų etikos būklę savo organizacijoje, dauguma apklausoje
dalyvavusių Lietuvos mokslo organizacijų etikos komitetų narių teigė, kad ši yra nebloga.
Tačiau argumentas šiam teiginiui dažniausiai buvo rizikos valdymo požiūriu ydingas
(t. y. „etika užkliūna, kai kažkas atsitinka“), kadangi skundų ar pareiškimų komitetai gauna
retai, vadinasi „užkliuvimų“ arba pažeidimų nėra, taigi ir būklė gera. Be to, kai kurios
informantės ir kai kurie informantai, teigę, kad jų institucijose mokslinių tyrimu etikos būklė
yra nebloga. Ryškėja tendencija: ten, kur yra mokslinių tyrimų reguliavimo etapai,
atsiskaitomybė už etapų rezultatus, etinių nusižengimų iškyla rečiau. Tačiau tam yra svarbi
viešumo ir didelio kolektyvo, dalyvaujančio teikiant tokias ataskaitas, sąlyga. Pavyzdžiui,
remiantis vienu informantu, žinojimas, kad rezultatus girdės ne vien siauras bendradarbių ar
pavaldinių kolektyvas (su kuriuo galima draugiškai susitarti ar kitaip užglaistyti tyrimo
patikimumo trūkumus), labiau įpareigoja tyrėją tinkamai atlikti mokslinį tyrimą. Taigi,
panašu, kad tam tikros netgi su etikos komiteto veikla nesusijusios vadybos procedūros, gali
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padėti užtikrinant atitinkamų etinių normų laikymąsi moksliniuose tyrimuose. Šį teiginį
papildo ir pavyzdžiai iš biomedicinos srities, kur tam tikrą mokslinių tyrimų etikos lygį
užtikrinti padeda įstatymas ir poįstatyminiai aktai: apklausos dalyvių teigimu, šioje
mokslinių tyrimų srityje etikos būklė bent de jure lygmenyje yra tenkinanti.
Užbėgant į priekį verta pažymėti, kad detalesnė etikos komitetų veiklos analizė pateikiama
kituose šios monografijos skyriuose. Nepaisant to, svarbu atkreipti dėmesį, kad etikos
komitetų narių išsakytuose mokslinių tyrimų etikos būklės jų atstovaujamos organizacijose
vertinimuose išryškėja ir kita etikos, kaip etiketo normų, samprata. Pavyzdžiui, tvirtinta, kad
būklė gera, nes kolegų apsikumščiavimas per posėdį ar kiti emocinę išraišką rodantys
dalykinių santykių normų pažeidimai nelaikomi „rimtu etikos pažeidimu“.
Kita vertus, kai kurios informantės ir kai kurie informantai per interviu pripažino, kad būklė
nėra gera, tačiau tuoj pat panaudodavo palankų lyginimą (Bandura et al., 2002): tai yra, jų
pasisakymuose dominavo savo institucijos lyginimas arba su kitomis analogiškomis
organizacijomis, arba su visa Lietuvos visuomene, arba su Vakarų mokslo bendruomene.
Pavyzdžiui, buvo sakoma, kad „lyginant su kitais neišsiskiria; padėtis nėra blizganti, bet
kituose universitetuose dar blogesni dalykai dedasi“, „būklė nėra išsiskirianti iš kitų aukštųjų
mokyklų ir bendros situacijos Lietuvoje <...> kadangi visuomenės būklė nepriskirtina labai
aukštai, tai ir akademinėje etikoje yra atitinkamų problemų“, „lyginant su Vakarais, mes
atsiliekam <...> tyrimų kultūra dar žemo lygio, jeigu masiškai paimti“. Ir apskritai: „bendra
teisėkūros būklė Lietuvoje eina žemyn, būtų keista, kad aplenktų šią sritį“.
Informantės ir informantai įvairiai svarstė ir aiškino galimybes keisti esamą situaciją. Viena
vertus, per interviu išsakytos pesimistinės nuostatos ir socialinis bejėgiškumas, kadangi
„vienas universitetas mažai ką gali pakeisti“. Kita vertus, esama būklė sieta ir su sociokultūrinėmis priežastimis, pavyzdžiui, grindžiant plagijavimą apsukrumu kaip vertybe,
nesuvokiant šalinimo iš akademinės bendruomenės už šį pažeidimą kaip prevencinės
priemonės, o tik kaip asmeninę nesėkmę. Be to, per interviu etikos komitetų narės ir nariai
kalbėjo ir apie tai, kad sovietiniais metais įsigalėjusi praktika perrašyti svetimas mintis
ištisais puslapiais nurodant šaltinį tik puslapio pradžioje išugdė įprotį, kuris iki šiol reiškiasi
akademinėje bendruomenėje. Tai sąlygoja ir tokius mokslinius darbus, kur nekritiškai ir
nereflektyviai referuojami kiti autoriai, nenurodant, ką naujo į tiriamą sritį įneša pati autorė
ar pats autorius. Sovietinei mokslinių tyrimų praktikai priskiriamos ir, pavyzdžiui, su
socialinių tyrimų instrumentais susijusios etinės problemos, pastebint, kad „metodikos
abejotinos, neadaptuotos, dėl faktų reikia abejoti“.
Galiausiai, koreliacinės ir regresinės analizių rezultatai siūlo prielaidą, kad bendrą mokslinių
tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimą lemia tai, kas galvojama apie vadovavimąsi
mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis kasdienėje veikloje. Tiksliau (1.6 lentelė),
nors minimas bendrasis mokslinių tyrimų etikos būklės vertinimas teigiamai koreliuoja su
72

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

visų 15 detalesnių vertinimui pateiktų teiginių vertinimais (PS svyruoja nuo 0,26 iki 0,68;
p < 0,01), stipriausi koreliaciniai ryšiai nustatyti tarp pastarojo vertinimo ir to, kaip
mokslinius tyrimus Lietuvoje vykdantys asmenys (t. y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir
mokslininkai) laikosi mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų (PS = 0,68; p < 0,01), kaip
Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų darbuotojos ir
darbuotojai savo su moksliniais tyrimais susijusiose veiklose vadovaujasi mokslinių tyrimų
etikos principais ir nuostatomis (PS = 0,63; p < 0,01) ir kaip mokslinius tyrimus vykdančių
Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų (kur yra) narės ir nariai vadovaujasi
mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis (PS = 0,60; p < 0,01). Taigi, kuo griežčiau
minėtų grupių atstovės ir atstovai laikosi / vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir
nuostatomis, tuo bendra mokslinių tyrimų etikos būklė yra laikoma geresne.
Tiesinės regresinės analizės rezultatai (1.7 lentelė) rodo, kad kiek daugiau nei trečdalį
(R2 = 0,393) bendrojo būklės vertinimo kitimų galima paaiškinti dviejų teiginių vertinimų
kitimais: (konstantai esant Β = 2,253; p < 0,05), (12.4.) Mokslinius tyrimus vykdančių
Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų (kur yra) narės ir nariai vadovaujasi
mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis (Β = 0,337; p < 0,01) ir (12.2.) Asmenys,
vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai),
laikosi mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų (Β = 0,333; p < 0,01). Remiantis šiais
rezultatais galima daryti prielaidą, kad požiūris į mokslinių tyrimų etikos būklę formuojasi
remiantis patirtimis iš artimiausios – mokslo organizacijos – aplinkos.
Viena vertus, tai paaiškina būklės vertinimų skirtumus apklausoje dalyvavusių skirtingas
mokslo sritis atstovaujančiųjų ir skirtingus mokslo laipsnius turinčių, skirtingo lygio pareigas
užimančiųjų grupėse. Kita vertus, tai nurodo ir į žinių apie bendrą situaciją stoką, kuri
minima ir komentaruose pažymint, kad „nepakanka informacijos apie tai; reflektuojama
tuomet, kai ‚yla išlenda iš maišo‘“ arba kad „šis klausimas nekeliamas į viešumą, mokslinę
diskusijų erdvę, tarsi ‚šešėlis sklando‘ – kas tai, o kam to reikia?“ Trečia, tai nurodo ir į
aplinkybes, kad Lietuvoje „nėra išvystytos ir visuotinai priimtinos – gerbiamos ir
įgyvendinamos tokios koncepcijos; mokslo etiškumas apsiriboja darbų (ne)plagijavimu“.
Be to, įdomu atkreipti dėmesį į skirtumą, randamą lyginant universitetus ir mokslo institutus
atstovaujančių tyrimo dalyvių nuomones (1.8 lentelė). Regresinės analizės rezultatas rodo,
kad jei apie 30 proc. universitetų atstovų pateikto mokslinių tyrimų etikos būklės vertimo
kitimų galima paaiškinti kelių kitų teiginių vertinimų kitimais, tai to paties vertinimo,
pateikto mokslinių tyrimų institutuose dirbančių apklausos dalyvių, galima paaiškinti beveik
80 proc.
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Teiginiai (eil. nr.)
10. Kaip 10 balų sistemoje įvertintumėte mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje
apskritai?
12.1. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai,
mokslininkės ir mokslininkai), žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.2. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai,
mokslininkės ir mokslininkai), laikosi mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
12.3. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų /
komisijų (kur yra) narės ir nariai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.4. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų /
komisijų (kur yra) narės ir nariai vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir
nuostatomis
12.5. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų
darbuotojos ir darbuotojai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.6. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų
darbuotojos ir darbuotojai savo su moksliniais tyrimais susijusiose veiklose
vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
12.7. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos
mokslo tarybos) narės ir nariai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.8. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos
mokslo tarybos) narės ir nariai vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir
nuostatomis
12.9. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir
mokslo ministerijos) atstovės bei atstovai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir
nuostatas
12.10. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir
mokslo ministerijos) atstovės bei atstovai atsižvelgia į mokslinių tyrimų etikos
principus ir nuostatas formuojant Lietuvos mokslo politiką
12.11. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, yra sukurtos
organizacinių procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
12.12. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, funkcionuoja
organizacinių procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
12.13. Mokslinius tyrimus finansuojančios Lietuvos organizacijos (pvz., Lietuvos
mokslo taryba) užtikrina mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją jų
finansuojamuose tyrimuose
12.14. Lietuvos teisiniuose dokumentuose (t. y. įstatymuose, įsakymuose ir pan.) yra
apibrėžti mokslinių tyrimų etikos klausimai
12.15. Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje, lyginant su mokslinių tyrimų etikos
būkle Vakarų Europos šalyse, yra: [Žymiai blogesnė nei Vakarų Europos šalyse |
Žymiai geresnė nei Vakarų Europos šalyse]
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1.6 lentelė. Koreliacinės priklausomybės tarp bendro ir atskirų mokslinių tyrimų etikos būklės aspektų vertinimų
(Spearman’s rho koeficientai)

1.7 lentelė. Mokslinių tyrimų etikos būklės vertinimą įtakojantys vertinimai
Priklausomas kintamasis:
10. Kaip 10 balų sistemoje įvertintumėte mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje apskritai?
R=0,634; R2Adj=0,393
(konstanta)
12.4. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų (kur yra) narės ir nariai
vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
12.2. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai),
laikosi mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
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1.8 lentelė. Mokslinių tyrimų etikos būklės vertinimą lemiantys vertinimai
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Organizacijos tipas

Mokslinių tyrimų
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Universitetas,
aukštoji m-kla

Priklausomas kintamasis:
10. Kaip 10 balų sistemoje įvertintumėte mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje
apskritai?
R=0,577; R2Adj=0,320
(konstanta)
12.4. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų (kur
yra) narės ir nariai vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
12.11. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, yra sukurtos
organizacinių procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
R=0,899; R2Adj=0,797
(konstanta)
12.2. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai,
mokslininkės ir mokslininkai), laikosi mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
12.6. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų
darbuotojos ir darbuotojai savo su moksliniais tyrimais susijusiose veiklose vadovaujasi
mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis

MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKOS SAMPRATOS IR BŪKLĖS VERTINIMAI

Tiksliau, pirmojoje respondentų grupėje vertinimą sąlygoja teiginių (12.4.) Mokslinius
tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų (kur yra) narės ir nariai
vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis (Β = 0,458; p<0,001)
ir (12.11.) Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, yra sukurtos
organizacinių procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
(Β = 0,193 p<0,01) vertinimai; antrojoje – teiginių (12.2.) Asmenys, vykdantys mokslinius
tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai), laikosi mokslinių
tyrimų etikos principų ir nuostatų (Β = 0,419; p<0,01) ir (12.6.) Lietuvos organizacijų,
kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų darbuotojos ir darbuotojai savo su
moksliniais tyrimais susijusiose veiklose vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir
nuostatomis (Β = 0,458; p<0,001) vertinimai. Šis skirtumas galėtų būti siejamas
su organizacijų kultūros specifika. Vis dėlto svarbu prisiminti tai, kas jau buvo minėta:
atliekant projekto MTEtika, tyrimą visuose Lietuvos universitetuose buvo įdiegtos pirminės
etikos priemonės (t. y. etikos kodeksai, etikos komitetai), skirtos reguliuoti ir mokslinių
tyrimų etiką; tuo pačiu metu tokios priemonės buvo tik keliuose mokslo institutuose. Detaliai
pastarieji skirtumai nagrinėti kitose monografijos autorių publikacijose (Novelskaitė,
Pučėtaitė, 2011).
Taigi pradedant diskusiją apie mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje remiantis empiriniais
duomenimis ir laikantis nuomonės, kad bendruomenės požiūris nusako esamą mokslinių
tyrimų būklę Lietuvoje, pažymėtina, kad siekiant gerinti situaciją svarbu, jog mokslinių
tyrimų etika neliktų asmeniniu mokslinius tyrimus vykdančių asmenų reikalu ar mokslo
organizacinių (mokslinių tyrimų / akademinės) etikos komitetų rūpesčiu, bet taptų vienu iš
mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų prioritetų ir, žinoma, patektų į mokslo
politikos formuotojų ir įstatymų leidėjų darbotvarkes. Kitaip sakant, suvokiant mokslinių
tyrimų etikos problematikos apimtis vargiai galima tikėtis, kad atliekant tyrimą tik (2013 m.)
įsteigta Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pajėgs išspręsti visas šioje
srityje kylančias problemas. Tad ką daryti, kad nebūtų apsiribota vien individų
savirefleksijos gilinimu (nors tai irgi svarbu) ir, galbūt, frustracija matant esamą būklę, bet
kad keistųsi esama situacija, kurioje, kognityviniame lygmenyje, suvokiama ir pripažįstama
nepakankamai gera etikos būklė bei to šaltiniai ir priežastys (ką rodo apklausos dalyvių
pateiktos nuomonės), tačiau afektiniame lygmenyje į situaciją reaguojama nepakankamai
jautriai (kas pastebima kasdienėse veiklose), o faktinių veiksmų dažniausiai siekiama
išvengti (ką rodo ir apklausos dalyvių skaičius).
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Apibendrinant: Lietuvos mokslo bendruomenės narių požiūris į
mokslinių tyrimų etiką Lietuvoje
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Tad koks yra Lietuvoje skirtingose mokslo srityse dirbančių mokslininkių ir mokslininkų bei
tyrėjų požiūris į mokslinių tyrimų etiką apskritai ir, konkrečiai, Lietuvos mokslinių tyrimų
erdvėje? Ieškant atsakymo į šį klausimą empiriniuose duomenyse pirmiausiai turi būti
pastebėta, kad dėl sąlyginai pasyvaus mokslo bendruomenės narių dalyvavimo apklausoje į
pirmąją, su mokslo sričių atskyrimu susijusią, klausimo dalį galima atsakyti tik labai ribotai:
sąlyginai fizinių ir medicinos mokslų sritis atstovaujančios / atstovaujantys apklausos
dalyvės ir dalyviai mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje 2011 m. vertino vidutiniškai
geriau (vidurkiai, atitinkamai, 6,6 ir 6,4 balai kai 1 reiškia „visiškai prasta“, 10 – „puiki“),
nei kitas mokslo sritis atstovavę apklausos dalyvės ir dalyviai (vidurkiai nuo 5,3 iki 5,9 balo)
(1.2 pav.). Kaip jau minėta aukščiau, bendras vidutinis visų apklausos dalyvių vertinimas
buvo 6 balai. Taigi apskritai toks vertinimas reiškia, kad mokslinių tyrimų etikos būklė
Lietuvoje vertinama gana prastai.
1.2 pav. Mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimo vidurkiai ir 95 proc. vidurkio patikimumo
intervalai skirtingas mokslo sritis atstovaujančių apklausos dalyvių grupėse

Koncentruojantis mikro analizės lygmenyje ir sugrįžtant prie teorinių koncepcijų, kuriomis
remiantis požiūrį sudaro trys – kognityvinė, emocinė ir elgsenos – dedamosios
(Hagner, Randall ir Geoghegan, 1996; Schleicher, Watt ir Greguras, 2004; Wilson, Kraft ir
Lisle, 1990), viena iš jų – t. y. kognityvinis arba žinių, pažintinis komponentas –
ankstesniuose skyriuose pateiktoje Lietuvos mokslo bendruomenės narių apklausos duomenų
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ir interviu su Lietuvos mokslo organizacijų etikos komitetų narėmis ir nariais medžiagos
analizėje atsiskleidė kaip tam tikrą stoką nusakantis veiksnys. Tiksliau, mokslinių tyrimų
etikos žinių stoka yra ir tiesiogiai pripažįstama (bent kai kurių) apklausos dalyvių išreikštu
poreikiu šios srities mokymams, ir atsiskleidžia netiesiogiai analizuojant jų pateiktas
mokslinių tyrimų etikos sampratas. Nors apklausoje dalyvavę mokslo bendruomenės nariai
tiki, kad etikos komitetų nariai turi sąlyginai daugiau šios srities žinių, tas nėra tiesa. Taigi
suvokiant individualistinio suklydimo (angl. – individualistic fallacy) esmę (Nachmias ir
Nachmias, 1987, p. 57–58), šiuo atveju visgi drįstama teigti, kad mikro (individo) lygmenyje
sukaupti duomenys siūlo prielaidas apie situaciją mezo (organizacijos) lygmenyje: mokslinių
tyrimų etika nėra pakankamai įtraukta į universitetines programas, jai nėra skiriama
pakankamai dėmesio organizuojant specialius kvalifikacijos kėlimo kursus, mokslo
organizacijose nėra (pakankama?) komunikacija (mokslinių tyrimų) etikos klausimais.
Kitą – afektinį arba emocinį, jausminį – požiūrio komponentą iliustruoja apklausos dalyvių
pateikti komentarai, kuriuose išreiškiamos tiek pozityvios ir optimistinės, tiek negatyvios ir
pesimistinės nuostatos. Konkrečiau, viena vertus, komentaruose rašyta, kad „mokslinių
tyrimo etikos klausimas šiuo metu Lietuvoje tikrai labai aktualus“ ir „šis jūsų tyrimas yra
labai savalaikis ir svarbus [kadangi – aut.] manau, kad reikia daugiau kalbėti mokslinių
tyrimų etikos klausimais“. Be to, teigiamas nuostatas ir emocijas taip pat reiškė ir „dėkoju
šio tyrimo organizatoriams: jau pats jo atsiradimas liudija didžiulę problemą“, „aš jums
dėkoju už pasiūlymą pasvarstyti mokslinių tyrimų etikos klausimais“, „dėkoju už pažintį su
mokslinių tyrimų etika“ ir „ačiū už bandymą pradėti gvildenti mokslinių tyrimų etikos
problemą“, „dėkui; sėkmės stiprinant mokslinių tyrimų etiką Lietuvoje“. Kaip rašė vienas iš
respondentų, nors yra „komplikuota ir nėra lengva rasti vieną išeitį sprendžiant / vertinat
etikos pažeidimus“ ir kad tai „bendresnis šeimos ir visuomenės etikos normų supratimas“,
nors „kol kas, deja, lietuviai neturi pakankamai etiškumo“, „bet lieku optimistas!“
Kita vertus, priešingai ką tik aprašytoms optimistiškai džiugioms emocinėms išraiškoms,
komentaruose taip pat rašyta ir kad „apie etiką moksle galima kalbėti tuomet, kai etika bus
pagrindinėse valstybės srityse“, kad „gilintis į daugelį klausimų neverta, nes šiuolaikinė
mokslo politika aiški – atsikratyti mokslininkais... viena aišku, kad niekas nepasikeis; galim
tūkstančius klausimynų užpildyti, kol mokslas bus prilyginamas amatui, tol nieko nebus“.
Apskritai, „kai mokslas atiduotas į laukinio kapitalizmo plaukuotas rankas, kai mokslininkai
yra tiesiog skatinami lipti per kitų galvas, kai mokslininkai turi ištiesę ranką maldauti pinigų
savo laboratorijų ir darbuotojų egzistencijai, etikos klausimai kažkaip nublanksta.“ Taigi
komentaruose atrandama ir pesimistinių nuostatų.
Be to, kita per apklausą atsiskleidusi (ir iš anksto prognozuota) emocinė reakcija į tiriamą
temą – baimė: „šiandieninė situacija negarantuoja, kad atvirai atsakius į visus klausimus
nebus susidorota“, „žemiausios grandies darbuotojai bijo pasipriešinti neetiškam elgesiui,
psichologiniam spaudimui ar su darbo santykiais nesuderinamiems reikalavimams“.
„<...> jeigu pradedi kelti klausimus, kurie nepatinka administracijai – atleidimo lapelį
į dantis ir visa etika baigta! Etika įmanoma ten, kur žmonės laikomi žmonėmis, o ne
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tarakonais, kuriuos ministerijos klerkų pastatyti nužmogėję administratoriai (mokslo
institutuose) gali traiškyti.“
Pastarieji pasisakymai nurodo į (vėl – bent dalies) tyrimo dalyvių nesaugumą
diskutuojant mokslinių tyrimų etikos klausimais. Tokia emocinė reakcija šiame
kontekste verčia daryti išvadas (ar bent kelti prielaidas) apie organizacinių mokslo
kultūrų ir mokslo vadybos ydingumą remiantis individų pasisakymais. Be to,
pasisakymų radikalumas ir tiesmukiškumas verčia galvoti ne tiek apie pačios tyrimo
temos jautrumą, kiek apie atsivėrusių klausimų, susijusių su hierarchiniais santykiais
mokslo bendruomenėje, skausmingumą.
Nepaisant to, apibendrinant, verta konstatuoti, kad mokslinių tyrimų etikos, kaip socialinio
reiškinio, tyrimas, iššaukė tiek teigiamas, tiek neigiamas emocijas tarp tyrimo dalyvių ir leido
užfiksuoti tam tikras optimizmo bei pesimizmo apraiškas kalbant apie reiškinio raišką
bendruomenėje. Be to, kaip ir turimų žinių kiekio analizės atveju, emocinės išraiškos suponuoja
prielaidas apie procesus, vykstančius organizacijos ir visos bendruomenės lygmeniu.
Konkrečiau, išsakytos nuomonės rodo, jog mokslo organizacijose trūksta skaidrumo priimant
vadybinius sprendimus, nėra užtikrinamas narių saugumas reiškiant (ir) neigiamus požiūrius;
taigi organizacijose vyraujanti kultūra pasižymi (ir) neigiamais aspektais.
Galiausiai, trečioji požiūrio (ar tiesiogiai su juo susijusio) dedamoji – elgsena – po
ankstesniuosiuose skyriuose pristatytos analizės atsiskleidžia kaip sąmoningai suvoktas, bet
individualus veiksmas (ar dažniau – neveikimas), kuris tik išskirtiniais atvejais įgyja viešos
organizacinio veiksmo išraiškos formas. Kitaip tariant, nors pastebimos skaitlingos
mokslinių tyrimų etikos sričiai priskiriamos problemas (ir, nestebina, apskritai mokslinių
tyrimų etikos būklė vertinama prastai) ir, akivaizdu, ši tema iššaukia stiprias emocijas, dažnai
sąmoningai atsisakoma veikti, konstatuojant individualaus veiksmo beprasmiškumą ar net
rizikingumą; nors pripažįstama mokslinių tyrimų etikos srities žinių stoka, jų siekti
atsisakoma. Taigi tyrimo rezultatai verčia daryti išvadą, kad Lietuvos mokslo bendruomenėje
vyraujančios elgsenos formos visgi laikytinos labiau pasyvia nei aktyvia pozicija; aktyvus
sąmoningas pasipriešinimas pastebimoms negerovėms pastebimas tik labai išskirtiniais
atvejais (pvz., Vasiljevienė ir Jurčiukonytė, 2015; Lašas, 2011).
Taigi remiantis pastaraisiais rezultatais ir siekiant formuluoti prielaidas (visgi respondentų
imtis nebuvo reprezentatyvi) apie Lietuvos mokslo bendruomenėje vyraujantį požiūrį į
mokslinių tyrimų etiką, reikia pripažinti, kad, viena vertus, konceptualių žinių stoka netrukdo
įžvelgti probleminius, jautrius šio reiškinio aspektus. Kita vertus, žinių stoka lemia, kad
probleminiai aspektai formuluojami intuityviai, atsisakoma juos vertinti kritiškai ir ieškoti
efektyvių sprendimų; net institucinių pozicijų išraiškos stipriai subjektyvizuojamos. Tokioje
situacijoje kolektyvinių institucionalizuotų praktinių veiksmų tikimybė išlieka menka.
Pastaroji mintis plėtojama ir tolimesniuose šios monografijos skyriuose, kur papildomas
dėmesys skiriamas būtent kognityviniam (t. y. žinių) ir elgsenos aspektams.
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II DALIS.
MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS NORMATYVINIAI
APIBRĖŽIMAI
Įvadas
Raminta Pučėtaitė, Aurelija Novelskaitė
Šiuolaikinė dalykinė etika – tai specialių, moraliai leistinų elgesio standartų rinkinys
(Anzenbacher, 1995; Vasiljevienė, 2000, p. 69–70). Sekant tokia etikos samprata, mokslinės
veiklos etika – tai standartų rinkinys, pritaikytas konkrečiai profesinei, dalykinei – mokslinei
– veiklai. Viena vertus, ji apima esamas, mokslinės veiklos praktikoje paplitusias vertybes;
kita vertus, kiekviena profesija savo vertybes, principus, standartus išveda iš moralės
filosofijos, reflektuodama absoliučius moralinius principus dalykinės veiklos plotmėje,
vertindama juos teisingumo, garbingumo, funkcionalumo, efektyvumo ir kitų kriterijų
požiūriu (Vasiljevienė, 2000, p. 69). Todėl ir mokslinė veikla, kaip kiekviena profesionalios,
dalykinės žmogaus veiklos sritis, turi specifinius standartus, kurie skiriasi nuo bendrosios
moralės reikalavimų ir kuriuos reglamentuoja profesijos, organizacijos standartai,
visuomenės lūkesčiai konkrečiam socialiniam vaidmeniui. Jie suformuoja „deskriptyvią
prievartą“ (Anzenbacher, 1995) paklusti sociumo tvarką bei jo narių gerovę
garantuojančioms normoms ir standartams (Habermas, 1984, p. 180). Šiame kontekste
„deskriptyvi prievarta“ būtų suprantama kaip neišvengiamybė laikytis profesinės veiklos
normų suvokus, kad laikytis etinių standartų yra naudingiau nei jų nesilaikyti, kadangi
nesilaikant jų kiltų rizika prarasti pagarbą tarp profesijos narių ar visuomenėje, o kartu su tuo
– ir atitinkamas privilegijas.
Paklusnumo ir pagarbos etiniams standartams aspektas kelia atitinkamų normų formulavimo
klausimą. Priklausomai nuo to, kurį – normatyvinės, metafizinės ar empirinės – faktinės
moralės lygmenį analizuoja etika, gali būti skiriami du jos diskursai – normatyvinis ir
deskriptyvinis (Vasiljevienė, 2000). Kiekvienas iš jų pasižymi savu kalbėjimo stiliumi (turi
būti / privalėti prieš yra / esama) ir siekiamu sukelti psichologiniu poveikiu (pvz., didinti
sąmoningumą apie gresiančias nuobaudas, teigiamai nuteikti darbuotojus ar profesinės
grupės narius). Paprastai žinioms imliuose veiklos baruose, kuriose dirba aukštąjį
išsilavinimą ir ekspertinių žinių turintys profesionalai (tokia yra ir mokslinės veiklos sritis),
siekiant profesinės veiklos standartų ir normų psichologinio priimtinumo, jos formuluojamos
deskripcijomis („mes esame...“), atsisakant privalomybę reiškiančių veiksmažodžių
(„privalėti“, „turi būti“ ir pan.), draudimų ir neiginių (Vasiljevienė, 2004, p. 419, 445–447).
Tuo stengiamasi išreikšti tiek profesijos, tiek organizacijos požiūrį į darbuotojus kaip
teigiamus veikėjus, pozityviai juos nuteikti, paskatinti jų savirefleksiją bei motyvuoti
nenuvilti jiems keliamų lūkesčių. Šios normos dažniausiai išreiškiamos etikos kodeksuose
kaip profesinių vertybių sąvaduose.
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Kita vertus, daugelis profesijų savo veiklos baro etikos kodeksą susieja su atitinkamais
įstatyminiais aktais. Šią sąsają suponuoja savireguliacijos poreikis: jeigu profesijos narys
pažeidžia etines veiklos normas, etikos kodeksas turi turėti teisinę galią padėti profesijai
išsivalyti nuo jos vertybių nepaisančių narių, o ne dėl teisinio neįgalumo toleruoti ciniškai
etines normas pažeidžiančius narius. Teisė, kaip etinių normų įtvirtinimo veiksnys, yra labai
svarbus posovietinėse visuomenėse, kurios pasižymi „vertybiniu pasimetimu“
(Ungvari-Zrinyi, 2001) ir dėl įvairių istoriškai susiklosčiusių normatyvinių disfunkcijų
(pvz., dėl autonomiškumo išraiškos laužant ar apeinant įstatymus ir kitus normatyvinius
reikalavimus, požiūrio į etines normas kaip reliatyvius socialinės realybės artefaktus ir pan.)
neįstengia savireguliuotis. Todėl tokiose visuomenėse dažniau pasikliaunama teisine prieiga
kaip etiniu požiūriu pageidaujamo elgesio skatinimo instrumentu, neapeliuojant į
individualią sąžinę, sąmoningumą, socialinės tvarkos siekius, tačiau imantis reguliavimo iš
viršaus į apačią, kai apibrėžiami principai ir bausmės už jų pažeidimus.
Taigi 1991 m. priimtame LR Mokslo ir studijų įstatyme (1991-02-12, Nr. I-1052) buvo
nurodoma, kad „mokslininkas privalo laikytis mokslinės ir profesinės etikos normų“
(35 str.). Šis sakinys – vienintelė visame įstatymo tekste esanti nuoroda į mokslinių tyrimų
etiką – išliko nepakitęs visose vėlesnėse pastarojo įstatymo redakcijose beveik dvidešimt
metų. Tik 2009 m. priimtoje įstatymo redakcijoje (2009-04-30, Nr. XI-242) į etiką atkreipta
daugiau dėmesio, tačiau vartojant jau kitą terminą – akademinė etika. Nors mokslinėse
publikacijose terminas akademinė etika (beveik) vienareikšmiškai siejamas su edukaciniais
procesais (žr. pvz., Fisher, 2003; Sirgy, Johar ir Gao, 2006; Simon et al., 2003; Rau ir
Durand, 2000), pastarojo termino vartojimą įstatyme galima paaiškinti neatskiriama
mokslinės ir pedagoginės veiklos sąsaja: didžioji dalis mokslinių tyrimų atliekama
universitetuose; didžioji dalis mokslininkių ir mokslininkų (t. y. mokslo laipsnius turinčių
asmenų) pagrindine savo veikla laiko dėstymą. Taigi terminai mokslinės veiklos etika,
mokslinių tyrimų etika įstatyme pristatomi kaip vienas iš akademinės etikos aspektų.
Įvadinėje monografijos dalyje jau minėta, kad mokslinės veiklos (apimančios ir mokslinius
tyrimus) etikos klausimai, dilemos ir pažeidimai gali būti įvairiausių formų ir lygių, gali
formuotis dėl skirtingų priežasčių ir įvairiuose tyrimų etapuose. Taip pat neabejotina yra tai,
kad mokslinės veiklos (kartu ir tyrimų) etika yra reikšmingas veiklos aspektas visose mokslo
srityse. Tai patvirtina ir pirmojoje monografijos dalyje pristatyti empirinių tyrimų,
perduodančių (bent dalyvavusių apklausose) Lietuvos mokslo bendruomenės narių
nuomones ir požiūrius į jų veiklos laukuose aktualius etikos aspektus, rezultatai. Tačiau,
empiriniai duomenys formuoja nuomonę, kad Lietuvos mokslo bendruomenėje vyrauja
nuostata apibūdinti mokslinės veiklos (ir tyrimų) etiką arba per bendrosios moralės nuostatas
(t. y. „žmogus turi elgtis etiškai“), arba tiesiog per etikos pažeidimus (pvz., „plagijuoti yra
neetiška“). Šioje monografijos dalyje keliamas klausimas – kaip etika mokslinės veiklos
plotmėse apibrėžiama normatyviniu lygmeniu? Tiksliau, šios dalies skyriuose analizuojami
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formalūs mokslinės veiklos (ir tyrimų) etikos apibrėžimai, principai, priežiūros ir kontrolės
priemonės, ir kt., kurie tekstualizuojami teisiniuose dokumentuose.
Konkrečiau, pirmajame šios dalies skyriuje susitelkiama į mokslinės veiklos (ir tyrimų) etikos
priežiūros sistemos Lietuvoje ir kai kuriose kitose šalyse ypatumus. Antrajame skyriuje
dėmesio centre yra Lietuvos nacionaliniai teisės aktai. Trečiajame ir tolimesniuose šios dalies
skyriuose koncentruojamasi į sąsajas tarp nacionaliniuose (t. y. Lietuvos) ir tarptautiniuose
(t. y. ES) teisės aktuose pateiktas nuostatas, išlaikant omenyje tai, kad, viena vertus, Lietuva
priklauso bendrijai ir, natūralu, harmonizuoja savo teisėtvarkos sistemą su bendrijos; kita
vertus, visada yra smalsu pažvelgti atidžiau į nacionaliniu lygmeniu konstruojamą socialinį
diskursą jį palyginant su virš-nacionaliniu. Taigi ši tematika ir nagrinėjama trečiajame
skyriuje apžvelgiant turimą empirinę medžiagą bendrai, o tolesniuose skyriuose
susikoncentruojama į atskiras (traktuotinas tik kaip iliustracines) tyrimų etikos tematikos sritis
– darbo su duomenimis ir tyrėjų saugumo vykdant tyrimus problematikas.
Pabaigiant trumpą įvadinį šios dalies pristatymą reiktų atkreipti dėmesį ir į tai, kad, skirtingai
nuo pirmosios ir toliau einančių dalių, šioje dalyje nepateikiamos metodologinės pastabos,
kuriose būtų detalizuoti atskiruose tyrimuose pristatomų empirinių duomenų, jų rinkimo ir
analizės procedūrų ypatumai. Tai nedaroma todėl, kad pirmuosiuose skyriuose pateikiama iš
esmės apžvalginio pobūdžio informacija, kurios papildomi analitiniai aspektai aprašomi skyrių
tekstuose. Pagrindiniai toliau einančių skyrių metodologijos aspektai apibūdinti monografijos
metodologinėje dalyje, todėl nebūtų prasminga juos pakartotinai dėstyti čia. Galiausiai,
reikalingi detalesni metodologiniai patikslinimai pateikti kelių paskutinių skyrių tekste.

1. Mokslinės (akademinės) etikos priežiūros sistemos institucionalizacija
Lietuvoje ir kitose šalyse
Anna Lipnevič
Dar 1992 m. LR Konstitucijos 73 straipsnyje buvo numatyta, kad LR Seime turi būti Seimo
kontrolieriai, kurie tiria piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų, o prireikus
Seimas gali steigti ir kitas kontrolės institucijas (LR Konstitucija, 1992-10-25). Šiuo metu
Lietuvoje yra nemažai tokių, LR Seimo įsteigtų, kontrolės institucijų: pavyzdžiui, 1996 m.
veiklą pradėjo Žurnalistų etikos inspektorius (ŽEI) ir Lietuvos radijo ir televizijos komisija
(LRTK); 1999 m. Seimas įsteigė Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą
(dabar – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, LGKT); Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisija (VTEK) kaip institucija suformuota 1999 m.; Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
tarnyba (VTAKT) įkurta 2000 m., ir kt. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
tarnyba (AEPKT) įkurta Seimo tik 2011 m. Iki tol nuo 1995 m. vienintelė nacionaliniu
lygmeniu veikianti institucija, atliekanti mokslinių tyrimų etikos priežiūros funkcijas, tačiau
išimtinai tik biomedicinos mokslų srityje, buvo Lietuvos bioetikos komitetas (LBEK,
http://bioetika.sam.lt/), kurį įsteigė, jo sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtino SAM. LR Seimo
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internetinėje svetainėje nurodoma, kad LGKT, VTAKT, VTEK, ŽEIT, LRTK yra „Seimui
atskaitingos kontrolės (priežiūros) institucijos, kurias steigti Seimą įgalina Konstitucijos
73 straipsnis“, o AEPKT yra priskirta prie kitų, Seimui atskaitingų, tačiau „įstatymų
leidžiamosios valdžios sričiai nebūdingas funkcijas vykdančių valstybės“ institucijų
(LRS, 2015). Verta pastebėti, kad dalyje paminėtų institucijų pavadinimų yra žodis
„kontrolierius“, visos jos yra žmogaus teises kontroliuojančios institucijos ir visų jų steigėjas
yra Seimas. Be to, niekur kitur nepavyko rasti, kad pirmųjų kontrolės institucijų atsiradimą
įgalino LR Konstitucijos 73 straipsnis, todėl iš esmės remiantis tuo, kad nėra ryškios
perskyros tarp šių institucijų, išskyrus kontroliuojamas tam tikras žmogaus teises, galima
daryti prielaidą, kad AEKT taip pat galima laikyti Konstitucijos 73 straipsnyje apibrėžtų
Seimo funkcijų išdava. Be to, visos paminėtos tarnybos pradėjo savo veiklą tais pačiais
metais jas įsteigus, išskyrus AEKT – ji kūrėsi daug ilgiau ir realiai pradėjo veiklą tik 2013 m.,
beveik 2 metai po tarnybos nuostatų patvirtinimo.
Bendrąja prasme kontrolierius (angl. – Ombudsman) suprantamas kaip žmogaus teisių
ginimo institutas (Ayeni, 2009). Apskritai, pirma žinoma valstybinė „ombudsman“ institucija
atsirado Skandinavijoje, tiksliau Švedijoje, 1713 m. (Orton, 2001). Pirmąją kontrolieriaus
instituciją įsteigė monarchas. Toje pačioje Švedijoje 1809 m. įkurta nepriklausoma Seimo
kontrolieriaus institucija, veikianti iki šiol. „Pirmoji ombudsmeno institucija už Švedijos ribų
buvo įsteigta 1918 metais Suomijoje, kai šalis tapo nepriklausoma nuo Rusijos, o pirmoji
ombudsmeno institucija ne Šiaurės šalyse – 1962 metais įsteigta Naujojoje Zelandijoje“
(Orton, 2001, p. 2).
Pirmoji Europoje nacionalinio lygmens akademinės etikos kontrolės institucija įkurta taip pat
Skandinavijoje, tiksliau Norvegijoje, pradėjo veiklą nuo 1990 m. Pirmoji pasaulyje tokia
institucija pradėjo veikti JAV nuo 1989 m. Lietuvoje ši institucija įkurta net dviem
dešimtmečiais vėliau, tačiau tai nereiškia, kad mūsų šalyje iki tol nebuvo jokios akademinės
etikos kontrolės sistemos. Ji kūrėsi ir vystėsi palaipsniui.
Siekiant nustatyti, kokia yra Akademinės etikos priežiūros sistema Lietuvoje, buvo atlikta
LR teisės aktų (įstatymų ir poįstatyminių), mokslo ir studijų institucijų dokumentų ir
oficialiose svetainėse skelbiamų apie akademinė etikos priežiūrą duomenų analizė. Atliktas
tyrimas leidžia teigti, kad šiuo metu akademinės etikos priežiūra Lietuvoje vykdoma ne
viename lygmenyje ir ją vykdo ne viena institucija. Iš tiesų, pati priežiūra vyksta ne tik
makro, bet, pirmiausiai, mikro ir mezo lygmenyse. Šią kontrolę vykdo tam tikrų tarpusavyje
instituciškai susijusių pareigūnų, individų ir institutų visuma. Lietuvos akademinės etikos
priežiūros sistemą galima pavaizduoti schema, kuri laikui bėgant vis sudėtingėjo ir kurios
elementai yra susiję arba dar tik kuriasi ryšiai tarp jų (2.1 pav.).
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2.1 pav. Akademinės etikos priežiūros sistema Lietuvoje
TEISMAI

Akademinės etikos ir
procedūros
kontrolieriaus tarnyba

LMT mokslinės
etikos komisija

Mokslo ir studijų institucijų / draugijų /
sąjungų akademinės etikos komitetai

Lietuvos ir
regioniniai
bioetikos
komitetai

MAKRO
lygmuo
(valstybė)

MEZO
lygmuo
(institucijos)

Akademinė bendruomenė

Tyrėjų savikontrolė

MIKRO
lygmuo
(individas)

Pamatinis akademinės etikos priežiūros sistemos lygmuo yra mikro (individų), tai yra
lygmuo, kuriame individas (šiuo atveju – tyrėjas ar tyrėja) pats save kontroliuoja
vadovaudamasis įvairiomis esamomis normomis (moralės ir teisinėmis) arba jį kontroliuoja
kiti kolegos, pavyzdžiui per tarpusavio vertinimą (angl. – peer revew) – recenzavimą ir
kitokias ekspertines veiklas. Kitas lygmuo yra mezo (institucijų), tai yra akademinės etikos
priežiūros funkcijas atlieka įvairių institucijų akademinės etikos komitetai, kurie paprastai
vadovaujasi tos institucijos akademinės etikos kodeksu ir patvirtintu komiteto darbo
reglamentu. Dar aukštesnis – makro lygmuo, kur etikos priežiūros funkcijas atlieja kelių
institucijų grupė: neseniai įkurtos AEPKT, LMT Mokslinės etikos komisija ir biomedicinos
tyrimus kontroliuojantys bioetikos komitetai (nacionalinis ir regioniniai). Dar šioje sistemoje
svarbu paminėti teismus, į kuriuos kreipiamasi įvairiais akademinės etikos pažeidimų
atvejais ir kurie taiko ne tik drausmines, kaip, pavyzdžiui, institucijų akademinės etikos
komitetai, bet ir kitas sankcijas: materialinės (turtinės) žalos atlyginimo, turtinės prievolės,
administracinės atsakomybės poveikio priemones (nuobaudas) ir baudžiamąsias sankcijas.
Akademinės etikos priežiūros sistemoje ryšiai tarp šių institucijų nėra vienakrypčiai.
Pavyzdžiui, akademinės etikos pažeidimų atveju akademinės bendruomenės narys gali
kreiptis (ir kai kurie kreipiasi) ne tik į mezo (organizacijų) lygmenyje veikiančias priežiūros
institucijas, bet ir į makro – nacionalinio – lygmens organizacijas. Iš kitos pusės, AEPKT
uždaviniai yra ne tik prižiūrėti ir kontroliuoti, bet ir bendradarbiauti su mokslo ir studijų
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institucijomis sprendžiant su akademinės etikos ir procedūrų pažeidimais susijusias
problemas (AEPKT nuostatai: LRV, 2011-06-15, Nr. 688), taip yra palaikomas abipusis
ryšys su mokslo ir studijų organizacijomis ir kartu su akademine bendruomene.
Šiuo metu centrinė akademinės etikos kontrolės institucija Lietuvoje yra neseniai pradėjusi
veikti AEPKT, kurios strateginis tikslas – mažinti akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų
mokslo ir studijų institucijose skaičių, o šios tarnybos kūrimosi teisinis kontekstas ir raida
nėra analizuoti, todėl toliau mėginama atskleisti AEPKT institucionalizacijos Lietuvoje
etapus bei pateikti tam tikrų šios tarnybos darbų apžvalgą ir apibendrinimą.
LRS, LMT ir kitų Lietuvos institucijų teisės aktų, taip pat LMT bei LRS vykusių posėdžių ir
pranešimų informacijos apžvalginė analizė leidžia išskirti svarbiausius AEPK tarnybos
kūrimo etapus: užuomazga (1991–1992 m.), kada buvo apibrėžiamos mokslininko pareigos,
viena iš jų – laikytis etikos normų, LR Konstitucijoje numatoma, kad prireikus LR Seimas
gali steigti kontrolės institucijas; pradinis etapas (2009–2011 m.) – teisinės bazės tarnybos
veiklai sukūrimas; pagrindinis (atrankos) etapas (2011–2013 m.) – konkursų į
Kontrolieriaus postą organizavimas ir vykdymas, Kontrolieriaus paskyrimas; aktyvios
veiklos etapas (nuo 2013 m.), kada buvo užregistruota nauja įstaiga, patvirtinti pagrindiniai
veiklos dokumentai ir pradėtas darbas (2.1 lentelė).
Pačias pradines akademinės etikos normų priežiūros sistemos kūrimosi užuomazgas galima
užčiuopti LR Mokslo ir studijų įstatyme (1991-02-12, Nr. I-1052), kuriame įtvirtinta teisinė
norma, kad „mokslininkas privalo laikytis mokslinės ir profesinės etikos normų“, tai yra,
numatyta mokslininko teisinė atsakomybė. Svarbu pažymėti, kad minėtame įstatyme nebuvo
kalbama apie kitų akademinės bendruomenės narių atsakomybę, o tik nurodyta, kad „Mokslo
ir studijų institucijų studijuojančiųjų teises ir pareigas reglamentuoja institucijų statutai
(įstatai)“ (LRS, 1991-02-12, VI SK.-33 str.). Dar nebuvo kalbama ir apie kitus tyrėjus, o tik
2002 m., priėmus įstatymo pakeitimus, atsirado nuostata, kad „mokslininkai ir kiti tyrėjai
privalo laikytis mokslinės ir profesinės etikos normų“ (LRS, 2002-06-12, Nr. IX-945, 39 str.).
Ir tik 2005 m. pakeitus 2000 m. priimtą LR Aukštojo mokslo įstatymą, atsirado reikalavimas
dėstytojams ir studentams laikytis etikos kodeksų (LRS, 2005-06-30, NR. X-292). Visas šias
teisės normas galima laikyti pamatinėmis AEPK tarnybos kūrimosi prielaidomis.
Vėlesnis etapas buvo AEPK tarnybos teisinės bazės parengimas: 2009 m. patvirtinus naująjį
LR mokslo ir studijų įstatymą, kuris pakeitė LR mokslo ir studijų (1991-02-12, Nr. I-1052)
bei LR Aukštojo mokslo (2000-03-31, Nr. VIII-1586) įstatymus, paminėta nauja – AEPKT –
institucija ir apibrėžtos jos funkcijos. Trečiasis etapas yra pagrindinis (atrankos) AEPKT
įkūrimo etapas: LR Seime patvirtinti AEPKT nuostatai (2011-09-15, Nr. XI-1583) ir
organizuoti trys Kontrolieriaus atrankos konkursai (2011-09, 2012-02 ir 2013-02), kurių tik
paskutinysis davė laukiamų rezultatų – išrinktas Kontrolierius. Ketvirtojo – aktyvios veiklos
– etapo pradžia galima laikyti AEP Kontrolieriaus patvirtinimo Seime datą 2013 m. birželio
18 d. Taigi AEPKT kūrimasis vyko keturiais etapais ir gana ilgą laiką (t. y. nuo 1991 m. iki
2013 m.); Kontrolierius realiai savo veiklą pradėjo tik 2013 m. birželio mėn.
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Data

1991-02-14

1992-10-25
2002-06-11
2005-06-30

86
2009-04-30

2009-06-26

2009-12-22

Teisės aktas / įvykis

Išdavos, rezultatai
Užuomazgos etapas (1991–2005 m.)
Įstatymo 36 straipsnyje (Mokslininko atsakomybė) numatyta, kad mokslininkas privalo laikytis mokslinės
ir profesinės etikos normų.
2006 m. papildyta, kad Mokslininkams ir kitiems tyrėjams garantuojama:
1) kūrybos ir intelektualaus darbo autorių teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose bei
LR mokslo ir studijų įstatymas (LRS, 1991-02-12, tarptautinėse sutartyse;
Nr. I-1052)
2) nepriklausomybė nuo ideologijos ir politinių institucijų;
3) apsauga nuo varžymų ir sankcijų už savo tyrimų rezultatų ir įsitikinimų skelbimą, išskyrus atvejus, kai
skelbiama informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis. (Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo ir
Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas. Nr. X-769, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 873395 (2006-08-08). Įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.)
Lietuvos Respublikos Konstitucija (1992-10-25).
73 straipsnyje numatyta, kad prireikus Seimas gali steigti kontrolės institucijas.
LR mokslo ir studijų įstatymo (1991) pakeitimas 39 straipsnyje numatyta, kad mokslininkai ir kiti tyrėjai privalo laikytis mokslinės ir profesinės etikos
(LRS, 2002-06-11, Nr. IX-945, 39 str.)
normų.
28 str. 9 dalis: „Aukštųjų mokyklų dėstytojai vadovaujasi dėstytojų etikos kodeksu, kurį pagal Ministerijos
LR aukštojo mokslo įstatymo ir Mokslo ir studijų
parengtas rekomendacijas parengia ir tvirtina aukštoji mokykla.“ 49 str. 3 dalies 5 punktas: studentai
įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas (LRS, 2005privalo „5) laikytis studentų etikos kodekso, kurį pagal Ministerijos parengtas rekomendacijas parengia ir
06-30, Nr. X-292)
tvirtina aukštoji mokykla, suderinusi su studentų atstovybe.“
Pradinis etapas (2009–2011 m.):
Naujame įstatyme pirmą kartą paminėtas naujas kontrolės institutas: 12 straipsnyje nustatyta, kad viena iš
Valstybės mokslo ir studijų politiką įgyvendinančių institucijų yra Akademinės etikos ir procedūrų
kontrolierius. 18 straipsnyje (Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius) apibrėžtos Akademinės etikos ir
LR Mokslo ir studijų įstatymas (LRS, 2009-04-30,
procedūrų kontrolieriaus funkcijos, skyrimo, darbo, skundų nagrinėjimo, atsiskaitymo Seimui tvarka. Šis
Nr. XI-242)
punktas iki dabar (2015 m. liepos mėnesio) nebuvo keistas. 53 straipsnyje nurodyta, kad Akademinė
bendruomenė vadovaujasi Akademinės etikos kodeksu, kurį rengia ir tvirtina mokslo ir studijų institucijos
pagal Kontrolieriaus rekomendacijas.
Sudaryta LRS darbo grupė Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų projektui
parengti iš 17 asmenų: darbo grupės vadovas – Valentinas Stundys, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
LRS darbo grupės Akademinės etikos ir procedūrų komiteto pirmininkas. Tarp komisijos narių buvo atstovų iš LRS, ŠMM, LMA, LMT, trijų universitetų (VU,
kontrolieriaus tarnybos nuostatų projektui parengti KU ir LŽUM), Lietuvos mokslo institutų direktorių konferencijos, Lietuvos studentų sąjungos bei Lietuvių
sudarymas (LRS, 2009-06-26, Nr. SV-S-315)
katalikų mokslo akademijos.
Darbo grupei buvo pavesta parengti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų
projektą iki 2009 m. spalio 30 d. Nutarimo projektas ir pradiniai nuostatai pateikti 2009-11-18.
Nutarimo III dalyje (Tarybos teisės ir pareigos) 7 punkte numatyta, kad Taryba, įgyvendindama jai pavestus
LRS Nutarimas „Dėl Lietuvos mokslo tarybos
uždavinius ir atlikdama nustatytas funkcijas, turi teisę pagal kompetenciją atrinkti ir teikti Seimui
nuostatų patvirtinimo“ (LRS, 2009-12-22, Nr. XI-625)
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kandidatūrą Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.
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Data
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Teisės aktas / įvykis
Išdavos, rezultatai
LMT Nutarimas „Dėl Lietuvos mokslo tarybos darbo LMT darbo reglamento IX skyriuje numatyta Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kandidatūros
2010-03-29 reglamento
patvirtinimo“
(LMT,
2010-03-29, atrankos tvarka. LMT atrankos komisija atrenka ir teikia Seimui akademinės etikos ir procedūrų
Nr. VII-34)
kontrolieriaus (toliau – kontrolierius) kandidatūrą.
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba neįsteigta: už nutarimo projektą, kuriuo buvo
siūloma steigti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą, balsavo 53 Seimo nariai, prieš – 39,
2010-09-28 2010 m. rugsėjo 28 d. plenarinis posėdis (*)
susilaikė 17. Pagal Seimo statutą atmestas projektas vėl galės būti siūlomas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.
(LRS, 2010-09-28)
Pagrindinis (atrankos) etapas (2011–2013 m.)
Pateiktas antras kontrolieriaus tarnybos nuostatų projektas Pateikė: Seimo narys M.Adomėnas, Seimo narė M.Pavilionienė, Seimo narys V.Stundys
2011-03-11
LRS svarstymui (2011-03-11, Nr. XIP-2997)
Pateiktas pataisytas kontrolieriaus tarnybos nuostatų Balsavo: už – 71, prieš – 8, susilaikė 29 (**)
2011-06-27 projektas (2011-06-27XIP-2997(2)) atsižvelgiant į LRV
nutarimą (LRV, 2011-06-15, Nr. 688)
LRS Nutarimas „Dėl LR akademinės etikos ir Patvirtinti Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatai.
procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir
2011-09-15 Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų
kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“
(LRS, 2011-09-15, Nr. XI-1583)
Pirmas konkursas. Išsiuntinėtas Lietuvos mokslo tarybos raštas institucijoms dėl kandidato į Akademinės
2011-09-29 Paskelbtas I konkursas kandidatams į Akademinės
etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas atrankos konkurso. Skelbiama LMT el. tinklalapyje (2011-09etikos ir procedūrų kontrolieriaus postą atrinkti (***)
29), ŠMM tinklalapyje „Pranešimai spaudai“ (2011-09-29).
LMT Nutarimas „Dėl Lietuvos mokslo tarybos darbo Keičiama nutarimo IX skyrius, kuriame numatyta Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
2012-01-30 reglamento IX skyriaus pakeitimo“ (LMT, 2012-01-30, kandidatūros atrankos tvarka.
Nr. VII-93)
Antras konkursas. Išsiuntinėtas Lietuvos mokslo tarybos raštas institucijoms. Skelbiama LMT el.
tinklalapyje (2012-02-15), ŠMM tinklalapyje „Pranešimai spaudai“, VU tinklalapyje (2012-03-22) ir kitur.
2012 m. birželio 25 d. Lietuvos mokslo taryboje vyko plenarinis posėdis, kuriame vyko kandidato į
2012-02-15 Paskelbtas II konkursas
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius rinkimai. Cit.: „Atrankos komisijos rekomenduoti trys
kandidatai, t. y. doc. Rimantas Mikalauskas, prof. Irena Misevičienė ir prof. Alfonsas Ramonas, posėdyje
pristatė savo veiklos gaires. Slapto balsavimo metu nė vienam iš kandidatų nesurinkus reikiamo balsų
skaičiaus, kontrolierius neišrinktas“.(****)

Data

Teisės aktas / įvykis
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Išdavos, rezultatai
Trečias konkursas. Kandidatų (pasisiūlė patys) į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas
sąrašas 1. Rasa Bobinienė, Doc., Lietuvos edukologijos universitetas; 2. Rimantas Mikalauskas, Doc.,
Lietuvos sporto universitetas; 3. Vigilijus Sadauskas; Doc., Susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino
technikos universitetas. Įvertinusi visuomenės atsiliepimus ir pokalbius su kandidatais, atrankos komisija
svarstymui pateikė tik dvi kandidatūras: Lietuvos edukologijos universiteto vyriausiosios mokslo
darbuotojos doc. Rasos Bobinienės ir Susisiekimo ministerijos vyriausiojo patarėjo, Vilniaus Gedimino
2013-02-05 Paskelbtas III konkursas. Įvyko.
techniko universiteto doc. Vigilijaus Sadausko. „2013 m. gegužės 13 d. vykusiame atvirame Tarybos
plenariniame posėdyje abu kandidatai pasinaudojo teise pristatyti numatomas savo veiklos gaires ir atsakė į
Tarybos narių klausimus. Iš 22 balsavime dalyvavusių Tarybos narių 17 pasisakė už Vigilijų Sadauską, 5
biuleteniai buvo pripažinti negaliojančiais. Nutarta Vigilijaus Sadausko kandidatūrą į akademinės etikos ir
procedūrų kontrolieriaus postą teikti tvirtinti Seimui“ – ištrauka iš LMT 2013 m. ataskaitos (LMT, 2014, p.
9).
Aktyvios veiklos etapas (nuo 2013 m.)
LRS paskyrė pirmąjį kontrolierių. Nutarimas „Dėl
2013-06-18 akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus paskyrimo“ Paskirtas ir pradėjo darbą pirmasis Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Lietuvoje.
(LRS, 2013-06-18, Nr. XII-395)
Pakeisti
tarnybos
nuostatai
dėl
visuomenės Tarnybos iniciatyva pakeistas 13 punkto 7 papunktis, kuriame numatyta, jog Kontrolierius informuoja
2014-07-17 informavimo punkto. LRS Nutarimu (LRS, 2014-07- visuomenę apie Kontrolieriaus tarnybos veiklą, nagrinėjamus skundus ar atliekamus tyrimus ir
17, Nr. XII-1086)
kontrolieriaus priimtus sprendimus Kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje.
(*) LRS 2010-09-28 pranešimas, Rimas Rudaitis, „Seimas nepritarė Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimui“:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_k=1&p_d=102571 [2015-07-20]
(**) LRS 2011-09-15 pranešimas, Rimas Rudaitis, „Seimas priėmė nutarimą dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo jos nuostatų patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_d=115190&p_k=1 [2015-07-20]
(***) LMT 2011-09-29 pranešimas „Paskelbtas konkursas kandidatams į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus postą atrinkti“:
http://www.lmt.lt/lt/naujienos/archive/p360/paskelbtas-konkursas-kandidatams-5y6j.html [2015-07-26].
(****) LMT 2012-06-26 pranešimas „2012 m. birželio 25 d. Lietuvos mokslo tarybos plenarinis posėdis“: http://www.lmt.lt/lt/veikla/t-plenariniai/archive/2012-06-25-plenarinis.html
[2015-07-28].

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS NORMATYVINIAI APIBRĖŽIMAI
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Kaip skelbiama AEPKT 2015–2017 m. Strateginiame veiklos plane, tarnybos misija yra
„prisidėti prie mokslo ir studijų kokybės, puoselėjant akademinės atsakomybės principus ir
taikant priemones, padedančias užkirsti kelią akademinės etikos ir procedūrų pažeidimams“
(AEPKT, 2015-03-31, Nr. V-17). Kreipimosi atveju Kontrolierius prašo asmenų užpildyti
skundo formą, arba „skatindamas mokslo ir studijų institucijų savireguliaciją“ siūlo
„kreiptis į konkrečios mokslo ir studijų institucijos akademinės etikos komisiją ar kitą
mokslo ir studijų institucijos vidaus instituciją, nagrinėjančią ginčus, susijusius su
akademine etika“ (AEPKT, 2015-03-31, Nr. V-16, p. 5). Pagal AEP Kontrolieriaus
patvirtintas rekomendacijas AEPKT tarnautojams, pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas
1) Kontrolieriaus iniciatyva arba 2) ne Kontrolieriaus iniciatyva (skundėjo). Kontrolieriaus
iniciatyva gali būti pradėtas gavus a) valstybės institucijos, ne anoniminį fizinio ar juridinio
asmens rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą, b) kilus pagrįstų įtarimų dėl pažeidimų,
c) siekiant įvertinti, kaip įgyvendinamos Kontrolieriaus rekomendacijos arba d) vengiant
įgyvendinti Kontrolieriaus sprendimus. Pagrindas pradėti tyrimą ne Kontrolieriaus
iniciatyva yra rašytinis skundas. Svarbu pažymėti, jog įtarimai dėl pažeidimų gali būti
grindžiami pranešimais žiniasklaidoje, t. y. Kontrolieriaus iniciatyva gali būti pradėtas
tyrimas pasirodžius pranešimui dėl pažeidimo žiniasklaidoje (LRAEPK, 2014-11-11,
Nr. V-32). Akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų nagrinėjimo AEPK etapus tarnyboje
galima pavaizduoti schematiškai (2.2 pav.).
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RAŠTAS iš kitų
institucijų

(Neprivaloma tirti / priimti sprendimą / atsakyti)

(Neprivaloma tirti
/ priimti sprendimą / atsakyti)

LR AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ
KONTROLIERIAUS TARNYBA

KONTROLIERIUS (rezoliucija)

PAŽEIDIMO (-Ų) NAGRINĖJIMAS IR / ARBA TYRIMAS

SPRENDIMAS

Nėra pažeidimo

Nustatytas pažeidimas

Informavimas / viešinimas /
rekomendavimas / kreipimasis /
įpareigojimas

Patalpina
tarnybos
interneto
svetainėje

Informavimas /
viešinimas

Nukentėjusio
Pažeidėjo (-ų) ir
pareiškėjo

Susijusių
institucijų
ir ŠMM

TYRIMO IR SPRENDIMO
PRIĖMIMO ETAPAS

(Privaloma
nagrinėti / tirti ir
priimti sprendimą
ir / arba atsakyti)

PRANEŠIMAS
(raštu ar žiniasklaidoje)

Teisėsaugos
institucijas

INFORMAVIMO
ETAPAS

SKUNDAS

INFORMACIJOS APIE
PAŽEIDIMĄ (-US) GAVIMO
ETAPAS

2.2 pav. Pažeidimų nagrinėjimo LR Akademinės etikos ir kontrolieriaus tarnyboje etapai

Pareiškėjo

2013 ir 2014 m. AEPKT veiklos ataskaitose pateiktos kreipimųsi ir skundų apžvalgos rodo,
kad 2013 m. gautų kreipimųsi (pranešimų / prašymų) buvo 14 ir tik vienas skundas,
o 2014 m. kreipimųsi tik 10 (neskelbiama, su kuo susiję pažeidimai), o skundų buvo jau 25
(2.2 lentelė). 2015 m. iki rugsėjo 1 d. tarnyboje gauta 17 skundų, 9 iš jų jau išnagrinėti ir
priimti sprendimai.
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2.2 lentelė. 2013–2014 m. AEPKT gautų kreipimųsi bei skundų ir pradėtų tyrimų apžvalga pagal
akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų pobūdį
Gautų kreipimųsi
skaičius
2013 m. 2014 m.
akademiniu sąžiningumu
...
mokslo darbų vertinimo nešališkumu
...
lygiomis teisėmis dalyvauti konkursuose
...
etiškais tarpusavio santykiais
1
...
kitokio pobūdžio akademinės etikos pažeidimais
2
...
procedūromis
11
...
VISO:
14
10*
Pažeidimai, susiję su:

Gautų skundų
Inicijuotų tyrimų
skaičius
skaičius
2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m.
2
3
2
1
7
3
1
2
10
2
1
25
0
7

Šaltinis: AEPK tarnybos 2013 m. ir 2014 m. veiklos ataskaitos (LRAEPKT, 2014) ir (LRAEPKT, 2015)
* AEPKT 2014 m. veiklos ataskaitoje neskelbiama, su kuo susiję pažeidimai 2014 m. kreipimuose.

Galima išskirti tris pagrindinius akademinės etikos pažeidimų nagrinėjimo AEPK tarnyboje
etapus: 1) informacijos apie pažeidimą gavimo etapas, 2) tyrimo ir sprendimo priėmimo
etapas ir 3) sprendimų dėl pažeidimų informavimo etapas. Sprendimo pobūdis ir
informavimo būdai skiriasi priklausomai nuo to, ar yra nustatytas etikos pažeidimas, tai yra,
tokiais atvejais informuojamas ne tik pareiškėjas, bet ŠMM ir kitos institucijos, susijusios su
pažeidimu ar pažeidėju.
Apibendrinant LR akademinės etikos sistemos apžvalgos rezultatus galima sakyti, kad
Lietuvoje akademinės etikos ir kartu mokslinių tyrimų sąžiningumo / etikos kontrolės
lygmuo yra vietos su nacionaline priežiūra, o kontrolės sistemos tipas – demokratinis
(2.3 lentelė). Detalesni teisinių aktų apžvalginės analizės rezultatai pateikiami kituose šios
dalies skyriuose.
Lietuvos situacija – AEPKT steigimas – nėra unikali: šio amžiaus pirmame dešimtmetyje
stipriai išaugo susidomėjimas mokslinės veiklos etikos kontrolės klausimu ne tik mokslo
organizacijų, nacionalinių institucijų, bet ir tarpvalstybiniu lygmeniu. Iki praėjusio
šimtmečio 90-ųjų metų diskusijos dėl mokslinės veiklos normų pažeidimų tiek
žiniasklaidoje, tiek tarp mokslininkų vyko, tačiau buvo fragmentiškos ir pavienės (Pozzi ir
David, 2007, p. 5), ir iki tol buvo teigta, kad savireguliavimas ir tarpusavio vertinimo (angl. –
peer review) sistema gebėjo šiuos nusižengimus sukontroliuoti (Drenth, 2015, p. 136).
„Mokslo informacijos, žinių prieinamumo plėtros siekiama šiandien plačiai tarptautinėje
mokslo bendruomenėje palaikant atviros prieigos (angl. – open access) prie mokslo
informacijos iniciatyvą (pvz., Budapešto atviros prieigos iniciatyva (2001), Berlyno
deklaracija dėl laisvo žinių prieinamumo socialinių ir humanitarinių mokslų srityje (2002),
Bethesdos susitarimas dėl atvirosios prieigos leidybos (2003)“ (Stonkienė, Atkočiūnienė ir
Matkevičienė, 2008, p. 6). Tačiau pastarųjų dviejų dešimtmečių mokslinės komunikacijos
kanalų skaitmeninimas ir „kūrinio atgaminimo technologijų kaita, padariusi kopijavimą
greitu ir paprastu“, „bendra palankumo mokslo kūrinių (straipsnių) publikavimui anglų kalba
tendencija“ (Stonkienė, Atkočiūnienė and Matkevičienė, 2008, p. 48, 160), sudarė prielaidas
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ne tik plagijavimui, bet ir tokių bei kitų mokslinių tyrimų etikos pažeidimų kontrolei ne tik
instituciniu ar nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu. Tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje 9
dešimtmetyje ėmė kurtis nacionalinės mokslinių tyrimų pažeidimus kontroliuojančios
institucijos, o praėjus beveik dviem dešimtmečiams Europoje susikūrė Europos tyrimų
integralumo tarnybų tinklas ENRIO (angl. – European Network for Research Integrity Offices)
– šias nacionalines tyrimų etikos pažeidimus kontroliuojančias institucijas vienijanti institucija.
Be to, šiandien Europoje egzistuoja mokslinių tyrimų sąžiningumo užtikrinimo / etikos
kontrolės sistemų įvairovė: nuo visiško jos nebuvimo iki nacionaliniu lygmeniu veikiančios
kontrolės sistemos. Nacionalines atskirose valstybėse veikiančias tyrimų etikos kontrolės
sistemas galima suskirstyti į penkias grupes, kurios skiriasi valdymo lygmeniu, struktūra bei
patvirtintais teisės aktais ar kitais susijusiais dokumentais bei atsakingais asmenimis /
institucijomis už patvirtintų tyrimų etikos gairių įgyvendinimą (2.3 lentelė).
2.3 lentelė. Mokslinių tyrimų sąžiningumo / etikos kontrolės lygmenys ir sistemų tipai
Lygmuo / tipas
1. Nėra struktūros/
liberalusis tipas
2. Pavienės institucijos /
liberalus pliuralistinis
tipas
3. Agentūra / akademija /
akademinė bendruomenė
– demokratinis
pliuralistinis tipas
4. Vietos su nacionaline
priežiūra / demokratinis
tipas

5. Nacionalinis lygmuo /
autokratinis tipas

Mokslinių tyrimų
Struktūros / patvirtintų gairių
sąžiningumo valdymas
ir politikos tipai
Savireguliacija / Kolegų Nėra jokių įtarimų dėl nusikontrolė (peer review)
žengimų tvarkymo nuostatų;
akcentuojamos
bendrosios
(mokslo) etikos gairės
Aukštojo mokslo ir mok- Lokaliai patvirtintos gerosios
slinių tyrimų institucijos tyrimų praktikos ir nusižen(be aukštesnio lygio gimo įtarimų tvarkymo gairės
priežiūros)
Finansavimo agentūros / Politika / gerosios tyrimų
Akademijos, akademinės praktikos gairės ir įtarimų dėl
netinkamo elgesio tvarkymo
ir profesinės draugijos
nuostatos, aptartos / pasiūlytos / vykdomos narių ir išmokų gavėjų
Aukštojo mokslo ir mok- Politika / nacionaliniu susitaslinių tyrimų institucijos rimu priimtos įtarimų dėl
(su didesne paprastai netinkamo elgesio tvarkymo
gairės; paprastai įgyvendinanacionaline priežiūra)
mos vietos lygiu; gerosios
tyrimų praktikos priemonės,
dažniausiai
susitartos
ir
įgyvendinamos vietoje
Nacionalinis valdymas
Nacionaliniai teisės aktai /
požiūrio į gerą tyrimų praktiką chartijos ir įtarimų dėl
netinkamo elgesio tvarkymo
nuostatos

Atsakomybė už jų
įgyvendinimą
Priklausomybė nuo tarpusavio
vertinimo (peer review), tarpusavio įtakos ir grupės ar / ir
individo mokslo etikos lygio
Ad hoc arba nuolatinis komitetas prie institucinės vadovybės
Pačių institucijų, kaip dalis jų
kompetencijos mokslo bendruomenės narių sąveikai (finansavimo ir narystės taisyklės)
Nacionalinė priežiūros institucija, bet už įgyvendinimą atsakinga vietinė įstaiga (nuolatinis
komitetas) su galimybe kreiptis
į regionų ar nacionalinius
nuolatinius komitetus
Nacionalinis (tyrimų integralumo) biuras arba nuolatinis komitetas, tačiau tyrimai gali būti
inicijuoti vietos institucijose.
Pagal įgaliojimus šios institucijos skirstomos į: (1) organizaciją su teisiniais įgaliojimais;
(2) patariamąją institucija; arba
(3) komisiją / komitetu nacionalinėje institucijoje.

Šaltiniai: parengta pagal ESF (2010, p. 25) ir RIA (2010, p.8).

Dabar egzistuojantis kontrolės lygmuo atskiroje Europos valstybėje ateityje dar gali kisti,
pavyzdžiui, jeigu yra nacionalinio lygmens tyrimų etikos kontrolės sistema šalyje, tai ateityje
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neatmetama tikimybė, jog gali atsirasti tarptautinė kontrolės sistema, jungianti valstybes į
bendrą priežiūros sistemą. Iš kitos pusės, dabar egzistuojantys tyrimų etikos kontrolės
lygmenys tam tikrose Europos šalyse vystėsi palaipsniui. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos,
pasaulyje viena pirmųjų valstybių, įkūrusių centrinę mokslinės veiklos pažeidimų kontrolės
instituciją, yra JAV: 1978 m. įstatymu įkurti Generalinio Inspektoriaus Biurai, vienas kurių –
Nacionalinio mokslo fondo Generalinio inspektoriaus biuras (angl. National Science
Foundation’s Office of Inspector General, NSF-OIG) – pradėjo veikti kiek vėliau, 1989 m.
vasario 10 d. pakeitus Generalinio Inspektoriaus 1978 m. Įstatymą ir 1986 m., Nacionaliniam
sveikatos institutui (NSI, angl. – National Institute of Health, NIH) pavedus priimti ir
reaguoti į pranešimus apie mokslinių tyrimų nusižengimus, 1989 m. įkurtas Mokslininkų
sąžiningumo biuras (angl. – Office of Scientific Integrity, OSI) prie NSI, nuo 1992 m.,
apjungus kelias institucijas, įkurtas Mokslinių tyrimų integralumo biuras prie Sveikatos ir
žmogaus paslaugų departamento (angl. – U.S. Department‘s of Health & Human Services
Office of Research Integrity HHS-ORI) (NSF, 2015; ORI, 2015; Föger, 2014). Europoje
mokslinės veiklos pažeidimų centrinės kontrolės institucijos vienos pirmųjų pradėjo veikti
Skandinavijos šalyse – nuo 1990-ųjų metų Norvegijoje, nuo 1991 m. pabaigos – Suomijoje
(ETIKKOM, 2015; Föger, 2015; TENK, 2015; Föger, 2014), nuo 1998 m. Vokietijoje
(DFG ir MPG), nuo 2006 m. Jungtinėje Karalystėje, nuo 2008 m. Austrijoje (Föger, 2014).
Siekiant ištirti, kokios valstybinės akademinės etikos priežiūros tarnybos veikia kitose
Europos šalyse ir kokiame kontekste veikia LR AEPK Tarnyba, buvo atlikta 23 šalių
duomenų apžvalga ir palyginamoji analizė. Tyrimui buvo naudojami Europos mokslinės
veiklos integralumo biurų tinklo (angl. – European Network of Research Integrity Offices,
ENRIO), kuriam priklauso analizuojamos institucijos, ir Lietuvos AEPT duomenys.
ENRIO tinklas yra neformali 22 šalių atstovų organizacija, finansuojama savanoriškomis
įmokomis, siekianti palengvinti diskusijas ir pasidalinimus patirtimi bei galimais sprendimų
būdais šiose srityse: 1) įtarimų dėl mokslinių tyrimų nusižengimo tyrime, 2) mokymuose ir
švietime atsižvelgiant į gerąją tyrimų praktiką, 3) pranešimuose apie diskusijas ir parengtus
pasiūlymus, kurie yra priimti susitariant tarp tinklo narių, pateikiant juos nacionalinėms ir
tarptautinėms organizacijoms, 4) palaikant ryšius ir bendradarbiaujant su kitomis Europos ar
pasaulio organizacijomis, kurių interesų sritis yra mokslinių tyrimų sąžiningumas. Šio tinklo
veikla remiasi virtualiu informacijos keitimųsi, tačiau be to, siekiama daryti ir visuotinius
susirinkimus vieną ar du kartus per metus:
„ENRIO organizacijoje siekiama palengvinti diskusijas ir dalintis žiniomis, patirtimi ir
(galimais) sprendimais, susijusiais su kaltinimais dėl mokslinės veiklos nusižengimų
<...> [organizacijos] svetainėje informuojama apie ENRIO narius bei jų organizacijas
ir vaidmenis savo šalyje. Svetainėje prieinama daug dokumentų, pateikiama nuorodų į
kodeksus bei gaires dėl mokslinių tyrimų sąžiningumo, gerosios patirties, nusižengimų
ir kt. Taip pat pateikiami keletas nusižengimo atvejų pavyzdžių“ (ENRIO, 2015).
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Mokslinės veiklos etikos kontrolės institucijas vienijanti organizacija ENRIO įkurta labai
neseniai, tik 2008 m., kai po 2007 m. Lisabonoje vykusios konferencijos praėjus keliems
mėnesiams Jungtinės Karalystės Tyrimų integralumo biuro (angl. – UK Research Integrity
Office, UKRIO) direktorius nusprendė suburti neformalų Europos tinklą mokslinių tyrimų
sąžiningumui Europoje ir pasaulyje stiprinti didinant tarptautinį bendradarbiavimą
(ENRIO, 2015; ESF, 2007)
Iš trijų Baltijos šalių minėtai organizacijai kol kas priklauso tik Estija. Nors Lietuvos AEPK
Tarnybos ir Lietuvos bioetikos komiteto ENRIO tinkle kol kas nėra, tačiau šis žingsnis būtų
labai svarbus dalinantis patirtimi tarpvalstybiniu lygmeniu ir tuo pačiu prisidedant prie galbūt
pasaulinės mokslinių tyrimų etikos kontrolės politikos kūrimo.
Dabar ENRIO nares pagal veikiančias kontrolės institucijas galima suskirstyti į tris grupes:
1) šalys, turinčios nacionalinę mokslinės veiklos pažeidimų nagrinėjimo instituciją su
teisiniais įgaliojimais, yra trys (Danija, Lenkija ir Norvegija), o 2) šalys su nacionaline
patariamąja komisija (šiai grupei priklauso ir Lietuva – ne ENRIO narė) ir 3) šalys su vietos
komisija – čia priskiriama po 10 valstybių kiekvienai grupei (2.3 pav.).
Lietuva, kurioje veikia LR AEPKT, kaip nacionalinė patariamoji institucija, yra tarp tokių
valstybių, kaip Vokietija, Austrija, JK, Švedija ir kt. Įdomu tai, kad tik Vokietijos ir Lietuvos
institucijų pavadinimuose yra žodis „kontrolierius“.
Kadangi Lietuva yra tarp valstybių su nacionaline patariamąja institucija mokslinių tyrimų
etikos klausimais, verta palyginimui apžvelgti tų valstybių, kur veikia nacionalinė komisija
(komitetas) su teisiniais įgaliojimais, tyrimų etikos institucijas, kurios yra labiau pažengusios
dėl didesnių įgaliojimų. Tokių šalių Europoje kol kas yra tik trys, ir visų jų organizacinė
sąranga labai skirtinga. Toliau bus trumpai aptarti šių valstybių nacionalinių mokslinių
tyrimų etikos kontrolės institucijų sąrangos bei kūrimosi aspektai.
Norvegija buvo viena pirmųjų valstybių Europoje, kurioje įsteigta valstybinė tyrimų
sąžiningumo priežiūros sistema – įkurti nacionaliniai tyrimų etikos komitetai, kurių šiuo
metu yra penki ir kurie veikia ETIKKOM tinkle. Visų jų steigėja – Norvegijos Švietimo ir
Mokslo ministerija. Jos pavedimu 1990 m. įkurti trys komitetai: Nacionalinis medicinos ir
sveikatos mokslų tyrimų etikos komitetas (angl. – The National Committee for Medical and
Health Research Ethics, NEM), koordinuojantis 7 regioninius medicinos ir sveikatos tyrimų
etikos komitetus (angl. – Regional committees for medical research ethics, REK) (iki tol
etikos klausimus, susijusius su medicininiais tyrimais, nagrinėjo Medicinos mokslinių tyrimų
tarybos etikos komitetas, kurio veiklą perėmė NEM), Nacionalinis socialinių ir
humanitarinių mokslų tyrimų etikos komitetas (angl. – National Committee for Research
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Šaltinis: Europos mokslinės veiklos integralumo biurų tinklo duomenys (ENRIO, 2015).
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Ethics in the Social Sciences and the Humanities, NESH) ir Nacionalinis mokslo ir
technologijų srities tyrimų etikos komitetas (angl. – The National Committee for Research
Ethics in Science and Technology, NENT). Patys pavadinimai rodo, už kokių tyrimo sričių
etiką buvo atsakingi šie komitetai. 2006 m. birželio mėnesį priimtas naujas teisės aktas –
Norvegijos Švietimo ir mokslo ministerijos Aktas dėl etikos ir tyrimų vientisumo [etikos
įstatymas] (2006-06-30 Nr. 56, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-06-30-56, angliška
versija: http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20060630-056-eng.pdf), įsigaliojęs
2007 metų liepos 1 d. Šiame dokumente nurodoma, kad pirmiausiai mokslinių tyrimų
įstaigos (universitetai, institutai ir t.t.) yra atsakingos už mokslinių tyrimų nusižengimų
prevenciją ir įtarimų dėl jų nagrinėjimą. Be to, naujo įstatymo pagrindu buvo įsteigta nauja
institucija tirti mokslinių tyrimų pažeidimus – tai Nacionalinis mokslinių tyrimų
nusižengimų tyrimų komitetas (norv. – Granskingsutvalget). 2008 m. Norvegijos Švietimo ir
mokslo ministerija, atsižvelgdama į Nacionalinio medicinos ir sveikatos tyrimų etikos
komiteto (NEM) bei Oslo universiteto siūlymus, įsteigė dar vieną – Nacionalinį žmogaus
palaikų mokslinių tyrimų etikos – komitetą (angl. – The National Committee for Research
Ethics on Human Remains) (ETIKKOM, 2015). Visi penki Norvegijos komitetai 1990–2012 m.
buvo pavaldūs Norvegijos Mokslinių tyrimų tarybai, ir tik 2013 m. jie tapo
nepriklausomomis institucijomis prie Švietimo ir mokslo ministerijos (NSD, 2013).
Taigi, dabartinė Norvegijos nacionalinė tyrimų sąžiningumo kontrolės sistema kūrėsi
palaipsniui, kontrolės sistema diferencijavosi, o institucijos tapo labiau nepriklausomos tik
antrame šio amžiaus dešimtmetyje.
Danijos mokslinių tyrimų etikos kontrolės sistemos pradžia galima laikyti 1992 m., kada
Danijos Medicinos tyrimų taryba įsteigė Danijos mokslinio nesąžiningumo komitetą
(angl. – Danish Committee on Scientific Dishonesty, DCSD), kuris kovotų su mokslo
nusižengimais sveikatos mokslų srityje (Vagn, 2015; Parrish, Marcovitch ir Blalock, 2012,
p. 51). Nuo 1999 m. sausio 1 d. jau veikė trys mokslinio nesąžiningumo priežiūros komitetai,
įkurti remiantis Danijos Parlamento vykdomuoju įsakymu (1998-12-15, Nr. 933), turintys
bendrą sekretoriatą Danijos tyrimų agentūroje ir bendrą pirmininką – Aukštojo teismo
teisėją. Šiuo metu Danijoje veikia trys mokslinio nesąžiningumo priežiūros komitetai:
1) sveikatos ir medicinos mokslų srities tyrimų; 2) gamtos, technologijų ir gamybos mokslų
srities tyrimų bei 3) kultūros ir socialinių mokslų srities tyrimų. Nuo 2005 m. rugpjūčio
mėnesio, remiantis 2005-06-28 priimtu vykdomuoju nutarimu Nr. 668, šių komitetų
įgaliojimai apriboti (nepanaikinant teisinių įgaliojimų) remiantis viena byla, vadinama
„Lomborg atveju“ (Vagn, 2015), kai Danijos mokslinio nesąžiningumo komitetas (DCSD)
2013 m. sausio 7 d. nustatė, kad dr. Bjorn Lomborg 2001 m. leidinys gamtosaugininkams
„The Skeptical Environmentalist“ buvo moksliškai nesąžiningas. Tačiau 2003 m. gruodžio
17 d. Danijos Mokslo, technologijų ir inovacijų ministerija visiškai panaikino šią išvadą
nustačiusi, kad „DCSD nedokumentavo, kur [Lomborg] tariamai buvo šališkas
pasirinkdamas duomenis, ir nusižengė argumentuodamas, ir kad [DCSD] nutarime yra
naudojami visiškai niekiniai argumentai“ (Lomborg, 2008). Byla užsibaigė 2004 m. kovo 12 d.,
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o mokslininką B. Lomborg kritikuojantis DCSD Rūmų 2003 m. nuosprendis buvo atšauktas
pavadinus jį „nepatenkinamu“, „emociniu“ ir „visiškai neargumentuotu“ (Lomborg, 2008).
Lenkijos Mokslų Akademijos (LMA) Mokslo etikos komitetas (lenk. – Komisja do spraw
etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk, KEN-PAN) veikia nuo 1993 m., tačiau tik nuo 2011 m.
jis tapo mokslinės veiklos etikos problemų tyrimų komitetu 2010 m. pakeitus Lenkijos
Mokslų akademijos nuostatus (KEN, 2015). Tai nėra atskira įstaiga – ji yra LMA sudėtyje,
tačiau turinti teisinius įgaliojimus, t. y. „savo iniciatyva gali priimti sprendimą
koordinuoti bylas dėl etikos mokslo pažeidimų universitetuose, akademijos mokslinių
tyrimų padalinių ir mokslinių tyrimų institutų, teikti rekomendacijas atitinkamam
drausminiam komitetui atlikti tyrimą“ (PAN, 2015).
Trijų vienai grupei priskiriamų šalių (Norvegijos, Danijos ir Lenkijos) nacionalinių
mokslinių tyrimų etikos kontrolės institucijų sugretinimas rodo, kad visose šiose valstybėse
nacionalinės kontrolės sistemos yra skirtingos tiek institucijų pavaldumu, tiek jų struktūra,
tačiau visos jos pradėjo kurtis panašiu metu, praėjusio šimtmečio paskutinio dešimtmečio
pradžioje ir jų nacionalinės mokslinių tyrimų etikos komisijos (komitetai) turi teisinius
įgaliojimus. Kitose valstybėse mokslinių tyrimų etikos komitetas / komitetai turi tik
patariamosios institucijos statusus. Kokia sistema geresnė, efektyvesnė – tai atskiro
mokslinio tyrimo klausimas, kuriam reikalinga platesnė institucijų, taip pat ir mokslinės
veiklos etikos būklės šalyse palyginamoji analizė.
Be to, kai kuriose Europos šalyse sveikatos ir medicinos mokslų srities tyrimų etikos
kontrolės įstaigos yra neatsiejamos nuo kitų mokslinės veiklos sąžiningumo kontrolės
komitetų, veikia greta, yra steigiamos Švietimo ir mokslo ministerijų (pvz. Norvegijoje,
Danijoje) ir yra įvardijamos ENRIO tinklo narėmis. Kitose šalyse, tarp kurių patenka ir
Lietuva, biomedicinos (kartu ir mokslinių) tyrimų kontrolės įstaigos veikia atskirai nuo
bendrų akademinės etikos kontrolės institucijų, yra pavaldžios bei atskaitingos kitoms
ministerijoms (pvz., LBEK yra pavaldus LR SAM, o Norvegijos Nacionalinis medicinos ir
sveikatos mokslų tyrimų etikos komitetas pavaldus Švietimo ir Mokslo ministerijai) ir
jungiasi į specifinius tinklus, pvz., Europos tyrimų etikos komitetų tinklas (angl. – European
Network of Research Ethics Committees, EUREC). Siekiant stiprinti nacionalinę ir regioninę
bei tarptautinę visų sričių mokslinių tyrimų etikos kontrolę yra svarbus šių institucijų ir jų
tinklų bendradarbiavimas tiek kuriant būsimą bei tobulinant esamą vieningą valstybinę
tyrimų sąžiningumo kontrolės politiką šalyje / regione, tiek bendrai tiriant nusižengimus bei
kaupiant ir analizuojant statistinius duomenis apie juos.
Kitas svarbus tarptautinio lygmens mokslinės veiklos etikos kontrolės politinis žingsnis –
Europos tyrimų etikos komitetų (EUREC) tinklo įkūrimas. Šio tinklo pradžia – neformali
organizacija, įkurta 2005 m. sausio 27 d. deklaracijos „Steigimas Europos tyrimų etikos
komitetų tinklo – EUREC“ (angl. – Creation of a European Network of Research Ethics
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Committees – EUREC), kurią pasirašė 10 šalių atstovai (Lietuvos atstovo tarp jų nebuvo),
pagrindu. Nuo 2011 m. EUREC yra susijusi su EURECNET projektu asociacija, kuri dabar
jau yra dvidešimties Europos mokslinių tyrimų etikos infrastruktūrų konsorciumas.
Ši asociacija yra finansuojama EK pagal Bendrąją programą 7 ir jungia šalių bioetikos
komitetus, tarp kurių yra ir Lietuvos bioetikos komitetas. Pagrindiniai šio tinklo tikslai yra:
1) skatinti Europos institucijų tvarią infrastruktūrą, mainus ir bendradarbiavimą bei sudaryti
sąlygas tarptautiniam bendradarbiavimui; 2) rinkti informaciją apie komitetus Europoje,
sukurti keitimosi bazę; 3) renkant ir vertinant mokymo medžiagą nariams padėti sustiprinti
priežiūros kokybę; 4) vykdyti gebėjimų stiprinimą siekiant palengvinti nacionalinių
organizacijų tinklų plėtrą; 5) nustatyti iškylančias etines problemas, kurti bendrus sprendimus
iššūkiams, kuriuos kelia naujos technologijos ir mokslo metodologijos (EUREC, 2015).
Nors tarptautiniai ENRIO ir EUREC tinklai skiriasi savo struktūra ir finansavimo šaltiniais,
jų kūrimasis vyko panašiu laikotarpiu ir jų tikslai yra panašūs: keistis informacija, dalintis
patirtimi, mokytis vieniems iš kitų. Be to, šios institucijos turi savo oficialius tinklalapius,
kur skelbiama informacija apie šalis, dedami nacionaliniai ir tarptautiniai dokumentai ir
teisės aktai. Narystė šiose organizacijose yra reikšmingas įvykis mokslinių tyrimų
sąžiningumo kontrolės sistemos tobulinimui.
Apibendrinant galima teigti, kad Europoje nacionaliniu lygmeniu mokslinių tyrimų etikos
pažeidimus kontroliuojančių institucijų kūrimasis ir vystymasis yra tebevykstantis procesas,
tačiau svarbu pabrėžti, kad nemažai Europos valstybių jau turi nacionalinio lygmens
mokslinių tyrimų etikos kontrolės sistemas ir jau galima įžvelgti tam tikras perėjimo prie
tarptautinio lygmens reguliavimo institucijų kūrimosi užuomazgas dėl nacionalinių kontrolės
institucijų jungimosi į tinklus (ENRIO ir EUREC) ir tų tinklų plėtros, kas sudaro prielaidas
ne tik institucijų tarpusavio savikontrolei, bet ir jų pačių tobulinimui.

2. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos atsakomybės ir
sankcijos už mokslinės veiklos etikos pažeidimus
Anna Lipnevič
Pradedant LR teisinių dokumentų apžvalginę analizę svarbu pastebėti, kad mokslinės
veiklos, apimančios mokslinius tyrimus ir jų „rezultatų skelbimą, tyrėjų ekspertinę veiklą,
mokslinių tyrimų organizavimą ir mokslo žinių sklaidą visuomenėje“ (LMT, 2012-05-07,
Nr. VII-102), etikos normų pažeidimai gali pasitaikyti bet kuriame tyrimo organizavimo ar
atlikimo etape ir, bent atskirais atvejais, gali būti traktuojami kaip teisės pažeidimai.
Kaip pažymi Čiočys (2002, p. 40-41):
„Teisės pažeidimas – tai fizinių ir juridinių asmenų priešinga teisei, kalta veika
(veikimas ar neveikimas), kuria padaroma žala visuomenei ir už ką yra numatyta
teisinė atsakomybė. <...> [tai] valstybės uždrausta veika, prieštaraujanti elgesiui,
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nustatytam teisės normoje. <...> Bet koks teisės normos pažeidimas padaro žalą
asmenims, valstybei, visuomenei arba sukelia grėsmę tokiai žalai atsirasti. Žala gali
būti fizinė ir dvasinė, materiali ir moralinė, išmatuojama ir neišmatuojama ir kt.“
Taigi, teisės pažeidimas yra lydimas teisinės atsakomybės už padarytą vienokią ar kitokią
žalą. Tyrimų etikos pažeidimai sukelia (ar bent gali sukelti) įvairias pasekmes ne tik pačiai
pažeidėjai ar pačiam pažeidėjui, bet ir kitiems individams, jų grupėms, visuomenei ar net
valstybei, t. y. etikos pažeidimas gali būti prilygintas teisės pažeidimui. Taigi mokslinę
veiklą vykdančiam asmeniui ar jų grupei tenka įvairaus lygmens atsakomybė už tyrimų
etikos normų įgyvendinimą, todėl šios srities išmanymas yra labai svarbus bet kuriai tyrėjai
ir bet kuriam tyrėjui. Vis dėlto mokslinių darbų, kuriuose būtų nagrinėjami akademinės
etikos pažeidimų klausimai Lietuvos mokslinėje literatūroje nėra daug (žr. pvz., Bikulčiūtė,
2013; Bražienė, 2009); nepavyko rasti išsamios ir visapusiškos atsakomybių už akademinės
etikos pažeidimus ir kartu teisės pažeidimus mokslinių tyrimų veikloje analizės. Toliau
pateikiama informacija, tikimasi, užpildys šią spragą ir padės nubrėžti gaires tolesniems,
gilesniems ir tarpdisciplininiams (ir galbūt, skirtingų šalių palyginamiesiems) tyrimams šioje
srityje, įtraukiant teisinius, socialinius, psichologinius ir kitus aspektus.
Siekiant apibrėžti pagrindinių mokslinės veiklos etikos ir teisės principų bei normų sąsajas
bei apibūdinti LR teisės aktuose įvardinamas atsakomybes ir sankcijas už teisinius (kartu ir
etikos) pažeidimus mokslinėje veikloje, svarbu pažymėti, kad 2015 m. LR AEKT
Rekomendacijose tarp pamatinių akademinės etikos vertybių ir principų yra minimi: lygybė,
teisingumas, nediskriminavimas, skaidrumas, akademinė laisvė ir kt. (LRAEPKT, 2015).
LR Konstitucijos 25 straipsnyje pažymėta, kad „laisvė laisvai reikšti įsitikinimus ir skleisti
informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar
socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija“.
LR Konstitucijos 29 straipsnyje taip pat teigiama, kad visi asmenys lygūs. Iš čia jau matyti,
kad akademinės (tuo pačiu ir mokslinės veiklos) etikos ir teisės principų sąsajos
akivaizdžios, tai yra sąžiningumas, lygybė, nediskriminavimas ir kt. – abstrakčiau apibrėžti
elgesio standartai (Jankauskas, 2004, p. 18) – yra pamatiniai tiek teisėje, tiek akademinėje
veikloje, o nusižengimai šiems principams, kurie yra įtvirtinami ir detalizuojami teisės
normose, yra laikomi teisiniais pažeidimais, kurių atsakomybę reglamentuoja LR teisės aktai.
Šios sąsajos atvaizduotos 2.4 pav.
Paprastai teisės dokumentuose yra reglamentuojamos teisės normos bei atsakomybė už jų
laikymąsi. Taigi, siekiant išsiaiškinti, kokios sankcijos yra numatytos už mokslinės veiklos
etikos normų pažeidimus, reikalinga atrasti jų sąsajas su tam tikromis teisės normomis
LR teisės aktuose, tiek tiesiogines, tiek netiesiogines. Tačiau prieš tai svarbu išsiaiškinti
dviejų sričių (teisės ir etikos) normų teorinius panašumus ir skirtumus. Žodžiai „etika“ ir
„moralė“ yra laikomi sinonimais ir neretai vienas kitą pakeičia, todėl etikos normas ir
moralės normas galima laikyti tapačiomis kategorijomis. Teigiama, kad „moralės ir teisės
normų lyginimas didina abiejų šių sąvokų supratimą“ (Vaišvila, 2000, p. 206).
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2.4 pav. Pagrindinių akademinės etikos principų ir teisės principų sąsajos
AKADEMINĖS
ETIKOS PRINCIPAI

Sąžiningumas

TEISĖS PRINCIPAI

Teisingumas

Nediskriminavimas

Lygybė

Pagarba

Tausus išteklių vartojimas
Atsakingumas

Skaidrumas

Minties laisvė

Pastaba: „Civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus“ (CK, 2000-07-18, Nr. VIII-1864, I SK.-1.5 str.(1)).
„2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai <...> 2) laisvė pasirinkti darbą; <...> 4) darbo teisės
subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės
padėties, tikėjimo, ketinimo turėti vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų,
priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis;
<...> 4 straipsnis. <...> Tais atvejais, kai šis Kodeksas ir kiti įstatymai tiesiogiai nedraudžia darbo teisinių santykių
subjektams patiems susitarimo būdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, šie subjektai turi vadovautis teisingumo,
protingumo ir sąžiningumo principais.“ (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926). „26 straipsnis. Minties, tikėjimo ir sąžinės
laisvė yra nevaržoma“ (Konstitucija, 1992). „Piliečiai, visuomeninės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys
privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius <...>“ (LRS, 1992-01-21, Nr. I-2223, 9 str.) ir kt.

Teisės norma ir etikos (moralės) norma yra socialinių normų kategorijos. Teisės norma – tai
privalomo elgesio taisyklė, garantuojama valstybės prievarta (Vaišvila, 2000, p. 59), moralės
norma – tai visuomenėje nusistovėjusi taisyklė. „Moralės normos dažnai vadinamos
nerašytais įstatymais“, ir jos „tol [yra] teisiškai neįtvirtintos, kol pakanka, kad jų laikomasi
kiekvieno gera valia kaip papročių, iš įpratimo ar iš įsitikinimo“ (Jekentaitė-Kuzmickienė,
2004, p. 6). Yra daugiau panašumų ir skirtumų tarp šių normų, kurie gali būti pateikiami
apibendrintai (2.4 lentelė).
2.4 lentelė. Teisės ir etikos (moralės) normų požymių palyginimas
Požymiai / Normų rūšis
Kilmė

Reguliavimo apimtis

Elgesio taisyklės (teisių ir
pareigų) detalizavimo laipsnis

Etikos (moralės) normos

Teisės normos
SKIRTUMAI
Moralės normos tampa elgesio Teisės normas paprastai leidžia
taisyklėmis tik kai visuomenės narių valstybė ir todėl jos iš karto pasidaro
dauguma įsisąmonina jų reikšmin- visiems privalomos.
gumą ir ima pagal jas norminti
kasdienį savo elgesį.
Moralės normos gali reguliuoti ir Reguliuoja svarbiausius žmonių
tokius santykius, kurie nepatenka į santykius, be to, tik tuos, kuriuos
teisinio reguliavimo lauką. Jos galima išoriškai kontroliuoti ir
neapima visų visuomeninių santykių, kuriuose slypi potenciali būtinybė
pvz., tokių, kurie yra grynai techninio užtikrinti
paliepimų
vykdymą
pobūdžio ir kuriems negali būti prievarta.
tiesiogiai
taikomas
moralinio
vertinimo matas.
Moralės normoje gali būti išsakoma Teisės
normos
yra
griežčiau
tik bendra pareiga. Jos veikiau yra apibrėžtos, suformuluotos, išvardijažmonių elgesio principai negu mi teisių ir pareigų atsiradimo,
programos, planai, išplėtotos elgesio pasikeitimo ar išnykimo pagrindai.
taisyklės.
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2.4 lentelės tęsinys. Teisės ir etikos (moralės) normų požymių palyginimas
Požymiai / Normų rūšis
Normos išraiškos forma

Būdai, kuriais užtikrinamas
normų vykdymas
Atsiradimo laikas
Privalomumas
Ką reguliuoja
Turinys ir tikslas

Etikos (moralės) normos

Teisės normos
SKIRTUMAI
Jos paprastai „gyvena“ žmonių Yra
suformuluotos
oficialiuose
sąmonėje, nefiksuotos specialiuose valstybės aktuose ir sudaro vientisą
valstybės aktuose.
sistemą.
Pačių piliečių vidiniu įsitikinimu, Vykdymas užtikrinamas abipuse
abipuse nauda ir visuomeninio nauda ir valstybės prievarta.
poveikio priemonėmis.
Istoriškai pirmesnės
Atsirado vėliau
Pageidaujamos
Privalomos
PANAŠUMAI
Ir vienos, ir kitos yra socialinio žmonių elgesio reguliatoriai.
Teisės ir moralės normos dažnai yra to paties turinio ir turi tą pati tikslą.

Šaltinis: adaptuota iš Vaišvila (2000, p. 206–209).

Teisės ir etikos (moralės) normos iš tiesų glaudžiai susijusios. Pavyzdžiui, Vaišvila (2000,
p. 209) teigia, kad:
„Jos viena kitą papildo, viena kita remiasi. Moralės skelbiamos vertybės yra tas
orientyras, kuriam turi paklusti įstatymų leidėjas formuluodamas konkrečias teisės
normas. <...> Moralė formuluoja pageidaujamą reikalavimą gerbti žmogaus teises, o
teisės normos tą reikalavimą paverčia privalomu. Todėl teisės normos dažnai yra ir
moralės normos.“
Taigi teisės normos gali būti kildinamos iš moralės normų, o moralės normos gali atsirasti iš
teisės normų, kai pastarųjų reikšmingumą dauguma visuomenės narių įsisąmonina ir jos
tampa jų kasdieninio elgesio taisyklėmis. Laikantis požiūrio, kad dalis mokslinės veiklos
etikos normų yra kartu ir teisės normos, atsiranda galimybė analizuoti teisinę atsakomybę už
šių normų pažeidimus.
Atsakomybė yra pliuralistinė kategorija, tarpdisciplininis tyrimų objektas, ji gali būti
moralinė, socialinė ar / ir teisinė (juridinė), subjektyvi ir objektyvi, individo ir organizacijų,
bei kt., be to, tai kartu ir „pamatinė etikos kategorija“, ir „bendriausias asmenybės dorovinis
bruožas“, ir „dorovinio brandumo požymis“ (Tauginienė, 2013, p. 11; Gailiūnienė, 2013,
p. 11; Nedzinskas, et al., 2009; ir kt.). Atsakomybė yra vienas svarbiausių individų, jų grupių ir
organizacijų kontrolės elementų: ji reiškiasi kaip asmenybės savikontrolės (įsipareigojimas)
(Nedzinskas, et al., 2009 p. 143), arba kontrolės mechanizmas (įpareigojimas) (Tauginienė,
2013; Gailiūnienė, 2013). Akcentuojant tyrėjų teisinę atsakomybę, numatytą LR teisės aktuose,
pažymėtina, kad tai labai plati viena iš mokslinių tyrimų etikos kontrolės sistemos dalių, kuriai
Lietuvos mokslo darbuose skiriamas nepakankamas dėmesys.
Svarbu dar ir tai, kad teisinės atsakomybės vienas iš tikslų yra vykdyti teisės pažeidimą
prevenciją (Vaišvila, 2000, p. 362), konkrečiau, teisinės atsakomybės žinojimas yra viena iš
prevencijos priemonių pažeidimams mokslinėje veikloje atsirasti. Be to, teisinė atsakomybė
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turi dvi puses – pozityviąją ir negatyviąją. Pozityvioji atsakomybė įpareigoja teisės subjektą
(šiuo atveju – tyrėją) laikytis teisės normų reikalavimų, o negatyvioji (deliktinė) atsakomybė
– tai „subjekto pareiga patirti neigiamas teisės nustatytas ir valstybės garantuotas sankcijas
už teisės normų reikalavimų nesilaikymą“ (Lastauskienė, 2001, p. 163). Negatyvioji teisinė
atsakomybė iš esmės yra teisingumo vykdymas, o sankcija ir jos prievartinis taikymas –
deliktinės teisinės atsakomybės įgyvendinimo įrankis (Vaišvila, 2000, p. 356). Pagal teisės
pažeidimo rūšį negatyvioji teisinė atsakomybė skirstoma į baudžiamąją, administracinę,
civilinę, drausminę ir materialiąją (Vaišvila, 2000, p. 360). Šios kategorijos yra tinkamos ir
teisinės atsakomybės už mokslinės veiklos etikos pažeidimus analizei. Jas pritaikius
randama, kad už etikos nuostatų / normų pažeidimus mokslinėje veikloje LR teisės aktuose
yra numatytos visos penkios neigiamos atsakomybės rūšys (2.5 lentelė).
Detaliau apibūdinant 2.5 lentelėje pateiktą informaciją galima pažymėti, kad kiekviena
atsakomybės rūšis siejama su skirtingomis sankcijomis už mokslinės veiklos etikos normų
pažeidimus.
Materialinė (turtinė, piniginė) atsakomybė – viena iš penkių paminėtų rūšių, kur sankcijas už
tam tikrų mokslinės veiklos etikos normų pažeidimus taiko darbdaviai. Kadangi Lietuvoje
mokslininkų (tyrėjų) samdos santykius reglamentuoja LR Darbo kodeksas (Lazutka, et al.,
2008, p. 16), o šiame kodekse pažymėta, kad „materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės
pažeidimo, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas
savo darbo pareigų arba netinkamai jas vykdydamas“ (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVII SK.-245 str.), tai mokslininkų darbe materialinė atsakomybė irgi galima, kadangi bet
kuris neetiškas mokslininkų elgesys (pvz., netausus išteklių vartojimas) gali padaryti žalos
kitam darbo santykio subjektui (šiuo atveju – institucijai / darbdaviui).
AEPK Rekomendacijose etikos kodeksams (2015-03-31, Nr. V-16) mokslinės veiklos etikos
skirsnyje pažymėta, kad „empirinio tyrimo duomenų, kompiuterių programų, empirinės
medžiagos pavyzdžių, rankraščio vagystė arba sąmoningas sugadinimas“ (III.17.2) pažeidžia
akademinio sąžiningumo principą mokslinėje veikloje. Iš kitos pusės, LR Darbo kodekso
(DK) (2002-06-04, Nr. IX-926) 253 straipsnyje nurodyta, kad darbuotojas (šiuo atveju –
tyrėjas / mokslininkas) privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl: „1) turto netekimo
ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo (sužalojimo); <...> 4) išlaidų, susidariusių dėl
sugadintų daiktų; 5) netinkamo materialinių vertybių saugojimo; 7) to, kad nesiimta
priemonių užkirsti kelią blogai produkcijai išleisti, materialinėms ar piniginėms vertybėms
grobti; 8) kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareiginių ar kitų instrukcijų pažeidimo.“ Iš to
seka, kad dėl etikos pažeidimų mokslinėje veikloje gali atsirasti materialinės žalos
atlyginimo prievolė.
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2.5 lentelė. Deliktinės (negatyvios) teisinės atsakomybės rūšys ir sankcijos už mokslinės veiklos etikos normų pažeidimus
Teisinės
atsakomybės
rūšys
Materialioji
atsakomybė

Drausminė
atsakomybė
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Pagrindiniai teisės
aktai, dokumentai

Sankcijos

LR Darbo kodeksas Materialinės
(turtinės)
(DK) / darbo sutartis žalos atlyginimas.
Kai žala padaroma tyčia
(sąmoningai) arba tyrėjo
nusikalstama veika, ji turi
būti atlyginama visa (DK,
2002-06-04, Nr. IX-926,
XVII SK.-255 str.).
Įstaigos vidaus taisykles ir nuostatai (pvz.
institucijos Akademinės etikos kodeksas ir
akademinės etikos komisijų nuostatai), parengti
vadovaujantis
įstatymais ir poįstatyminiai teisės aktai
(pvz. ŠMM, 2005-1205, Nr. ISAK-2485;
LRS, 2009-04-30, Nr.
XI-242; LRAEPKT,
2015-03-31, Nr. V-16)

Drausminio
poveikio
priemonės: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, laikinas pervedimas
į mažiau atlyginamą darbą,
pareigų pažeminimas, atleidimas iš darbo, sutarties
nutraukimas ir kita (DK,
2002-06-04, Nr. IX-926,
XVI SK.-237 str.), įspėjimas, informacijos apie
akademinės bendruomenės
nario neatestavimą paviešinimas, viešo atsiprašymo
siūlymas, <...> suteikto
laipsnio atšaukimas ir pan.
(LRAEPKT, 2015-03-31,
Nr. V-16, p. 6). Už
kiekvieną darbo drausmės
pažeidimą galima skirti tik
vieną drausminę nuobaudą
(DK, 2002-06-04, Nr. IX926, XVI SK.-239 str.)
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Sankcijas tyrėjoms /
tyrėjams taikančios
Mokslinės veiklos etikos normų pažeidimai
institucijos
Darbdaviai (mokslo ir Pažeidus darbo sutartyje numatytas materialinės atsakomybės sąlygas ir / arba LR Darbo
studijų institucijos ar kodekse numatytus atvejus tyrėjui materialinė atsakomybė atsiranda už: už tyčinį
kitos įstaigos)
(sąmoningą) turto netekimą ar jo vertės sumažėjimą, sugadinimą (sužalojimą) (pvz.,
empirinio tyrimo duomenų, kompiuterių programų, empirinės medžiagos pavyzdžių,
rankraščio vagystę arba sąmoningą sugadinimą (LRAEPKT, 2015-03-31, Nr. V-16, 3
SK.-17.2)), išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų, netinkamo materialinių vertybių
saugojimo, už tai, kad nesiimta priemonių užkirsti kelią materialinėms ar piniginėms
vertybėms grobti; už kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareiginių ar kitų instrukcijų
pažeidimą (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926, XVII SK.-253 str.).
Mokslo ir studijų
Už mokslinės tiriamosios veiklos etikos (darbo drausmės, šiurkščius darbo pareigų)
institucijos (jų
pažeidimus: „1. Tyrimo duomenų padirbinėjimą arba manipuliavimą jais; 2. Sąmoningą
padaliniai, pvz.
gautų duomenų, prieštaraujančių tyrimo hipotezei, nutylėjimą; 3. Sąmoningai
akademinės /
klaidinantį informacijos apie empirinio tyrimo metodiką pateikimą; 4. Empirinio tyrimo
mokslinės veiklos
duomenų, kompiuterių programų, empirinės medžiagos pavyzdžių, rankraščio vagystę
etikos komisija) bei
arba sąmoningą sugadinimą; 5. Plagijavimą, t. y. svetimo teksto, idėjos arba išradimo
kitos susijusios
pateikimas kaip savo; 6. Nepamatuotą bendraautorystės primetimą jaunesniems
organizacijos (LMT, kolegoms ar pavaldiniams; 7. Mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba organizacijų
draugijos, asociacijos, įnašo neigimą arba nutylėjimą; 8. Nekorektišką, tendencingą kolegos darbo kritikavimą
sąjungos ir kt.)
ir sąmoningą menkinimą dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitokių
su vertinamo mokslinio darbo profesionalumu nesusijusių motyvų ir kt.“ (ŠMM, 200512-05, Nr. ISAK-2485; LRAEPKT, 2015-03-31, Nr. V-16), taip pat kitus šiurkščius
darbo pareigų pažeidimus: 1) <...> veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių
konstitucines teises; 2) valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių
atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei; 3) dalyvavimas veikloje, kuri
pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo
sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis; 4) pasinaudojimas pareigomis
siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių
paskatų, taip pat savavaliavimas <...>; 5) moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba
seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių <...>; 6) atsisakymas teikti
informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės
įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas;
7) veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto
atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas
baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn; <...> ; 11) kiti nusižengimai, kuriais
šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926, XVI SK.-235 str.)

Sankcijas tyrėjoms /
Pagrindiniai teisės
tyrėjams taikančios
Mokslinės veiklos etikos normų pažeidimai
Sankcijos
aktai, dokumentai
institucijos
Teismai
Už turtinę žalą ir / arba už padarytą neturinę žalą (asmens fizinį skausmą, dvasinius LR Civilinis kodeksas Turtinė prievolė atlyginti
išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pažeminimą, (CK)
turtinę žalą ir neturtinę,
reputacijos pablogėjimą ir kt.) (CK, 2000-07-18, Nr. VIII-1864, XXII SK.6.245-6.250)
kuri teismo įvertinama
pinigais (CK, 2000-07-18,
Nr. VIII-1864)
Administracinių Administracinės atsakoAdministracinė Valstybės institucijos: Už moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimus (LRATPK, 1985-12-13, LR
Nr. X-4449, 41(6) str.); už darbo ir aplinkosaugos įstatymų normų pažeidimus, už teisės pažeidimų ko- mybės poveikio priemoatsakomybė
teismai, įvairios
gamtos išteklių naudojimo pažeidimus (41; 42(2); 42(3); 7 SK.); už tarnybos paslapties deksas (LRATPK)
inspekcijos,
nės (nuobaudos):
1) įspėjimas; 2) bauda
praradimą, sunaikinimą, sugadinimą (214(18) str.); už asmens duomenų teisinės
kontrolieriai,
(LRATPK,
1985-12-13,
apsaugos pažeidimus (214(14); 214(16) str.) ir kt.
pareigūnai
Nr. X-4449)
Baudžiamoji
Teismai
Už diskriminavimą (dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės LR Baudžiamasis ko- Bausmės:
įkalinimas (laisvės atėmiatsakomybė
priklausomybės) (BK, 2000-09-26, Nr. VIII-1968, 169 str.); už kurstymą prieš (bet deksas (BK)
mas),
kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią) žmonių grupę (170 str.); už neteisėtą
areštas,
informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimą; už neteisėtą informacijos apie
laisvės apribojimas,
asmens privatų gyvenimą atskleidimą ar panaudojimą; už mokslinės informacijos, kuri
bauda arba
yra valstybės paslaptis, neteisėtą disponavimą, atskleidimą ar praradimą; už
viešieji darbai.
nusikaltimus nuosavybei, tuo pačiu ir intelektinei (vagystę, sukčiavimą, turto
(BK, 2000-09-26, Nr. VIIIpasisavinimą, sunaikinimą ar sugadinimą) (178, 182, 183 str.) ir kt. (192 str.); už
1968)
akademinės autorystės pasisavinimą (191 str.), už nusikaltimą informatikai
(kompiuterinės informacijos sunaikinimą ar pakeitimą, pasisavinimą ir skleidimą)
(XXX SKYRIUS); už nusikaltimus ir nusižengimus aplinkai (aplinkos apsaugos arba
gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimas) ir žmonių sveikatai, už valstybės
paslapties atskleidimą, praradimą, neteisėtą disponavimą (124, 125, 126 str.); ir kt. (BK,
2000-09-26, Nr. VIII-1968)
Teisinės
atsakomybės
rūšys
Civilinė
atsakomybė
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Šaltinis: parengta remiantis LR teisės aktų analize, taip pat Čiočio (2002, p. 44–46) ir Vaišvilos (2000, p. 360–362) darbais.
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2.5 lentelės tęsinys. Deliktinės (negatyvios) teisinės atsakomybės rūšys ir sankcijos už mokslinės veiklos etikos normų pažeidimus
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Drausminė atsakomybė, kaip atskira atsakomybės rūšis, taikoma už darbo drausmės
pažeidimą, tai yra, teisėtų darbo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, esant
darbuotojo kaltei (Čiočys, 2002, p. 256). LR Darbo kodekso (DK) (2002-06-04, Nr. IX-926)
228 straipsnyje apibrėžtos darbuotojo pareigos – dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo
drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti darbo normas, tausoti darbdavio turtą – mokslinėje
veikloje (darbe) reiškia mokslinės veiklos etikos normas (LRAEPKT, 2015-03-31,
Nr. V-16). DK (2002) 235 str. įvardinti kai kurie šiurkštūs darbo pareigų pažeidimai –
veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises; moterų ir vyrų lygių teisių
pažeidimas, veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo požymių (nors už šias veikas darbuotojas
ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn), neteisingos
informacijos teikimas – mokslinėje veikloje traktuojami kaip mokslinės veiklos etikos
nuostatų / normų pažeidimai, už kuriuos institucijų akademinės etikos kodekse yra arba gali
būti numatomos drausminės nuobaudos. Darbo drausmės ir šiurkščiu darbo pareigų
pažeidimu gali būti laikomi nemaža dalis AEPTK Rekomendacijose etikos kodeksams (2015)
paminėtų pedagoginės ir mokslinės veiklos etikos pažeidimų atvejų (2.5 lentelė).
Griežčiausia drausminio poveikio priemonė (sankcija) yra atleidimas iš darbo, kuri taikoma:
1) kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei
prieš tai jam nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos;
2) kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas, numatytas DK 235
straipsnyje (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926, XVI SK-136.3). Dėl šiurkštaus darbo pareigų (šiuo
atveju – tam tikrų mokslinės veiklos etikos normų) pažeidimo, ne tik atleidimas iš darbo, o ir
pareigų pažeminimas atimant mokslinį laipsnį yra viena iš griežčiausių drausminio poveikio
priemonių mokslinėje veikloje.
Civilinė atsakomybė. Pagrindinis ją numatantis LR Civilinis kodeksas (2000-07-18,
Nr. VIII-1864) reglamentuoja asmenų turtinius santykius ir su šiais santykiais susijusius
asmeninius neturtinius santykius, taip pat kitokius asmeninius neturtinius santykius įstatymų
nustatytais atvejais. LR Civiliniame kodekse skelbiama, kad civilinė atsakomybė yra turtinė
prievolė, kai privaloma atlyginti padarytus nuostolius (žalą – turtinę / neturinę) ar sumokėti
netesybas (baudą, delspinigius). Ji atsiranda „neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos
pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia
atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir
rūpestingai“ (XXII SK.6.245-6.250). Mokslinėje veikloje akademinės etikos normų
pažeidimai paprastai gali sukelti CK paminėtą neturinę žalą: asmens fizinį skausmą,
dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pažeminimą,
reputacijos pablogėjimą, ir kt., už ką numatyta deliktinė civilinė atsakomybė (turtinė
prievolė) ir ką teismas įvertina pinigais. Svarbus akcentas Kodekse yra tas, kad ne tik kad
negalima, o ir „draudžiama apriboti ar panaikinti civilinę atsakomybę už sveikatos
sužalojimą, gyvybės atėmimą ar neturtinę žalą“ (XXII SK.6.252).
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Administracinė atsakomybė taikoma už administracinės teisės pažeidimus, aprašytus
LR Administracinių teisių pažeidimo kodekso (1985-12-13, Nr. X-4449) normose. Šio
kodekso uždavinys yra saugoti „socialines ekonomines, politines ir asmenines piliečių teises
bei laisves, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei teisėtus interesus“, „užkirsti kelią
teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie tiksliai ir nenukrypdami laikytųsi LR
Konstitucijos bei kitų įstatymų, gerbtų kitų piliečių teises, garbę ir orumą, sąžiningai vykdytų
savo pareigas, jaustų atsakomybę visuomenei“ ir kt. (LRATPK, 1985-12-13, Nr. X-4449,
I SK.-1 str.). Tam tikra prasme šie uždaviniai yra susiję ir su mokslinės veiklos reguliavimu, yra
numatyta atsakomybė už etikos normų pažeidimus ir jos priemonės (sankcijos): įspėjimas arba
bauda. Pagrindiniai teisinės normų, kurios kartu yra ir mokslinės veiklos normos, pažeidimais
laikomi: moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimai, darbo ir aplinkosaugos
įstatymų normų pažeidimai, gamtos išteklių naudojimo pažeidimai, tarnybos paslapties
praradimas, sunaikinimas, sugadinimas, asmens duomenų teisinės apsaugos pažeidimai.
Baudžiamoji atsakomybė yra griežčiausia teisinės atsakomybės rūšis, kurią, remiantis
LR Baudžiamuoju kodeksu (2000-09-26, Nr. VIII-1968), taiko teismai už pavojingiausius teisės
pažeidimus – nusikalstamas veikas (nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus).
„Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn subjektas yra valstybė, todėl ši atsakomybės rūšis yra
vieša ir išimtinai personalinio pobūdžio“ (Čiočys, 2002, p. 45). BK Kodekso paskirtis –
baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir
valstybės interesus nuo nusikalstamų veikų. Jame apibrėžiama, kokios veikos yra nusikaltimai
ir baudžiamieji nusižengimai, bei nustatomos sankcijos (bausmės, baudžiamojo ir auklėjamojo
poveikio priemonės) už kodekse numatytas veikas ir kt. (BK, 2000-09-26, Nr. VIII-1968).
Apžvalginės LR Baudžiamojo Kodekso analizė ir palyginamoji kodekso bei rekomendacijų
etikos kodeksams analizė leidžia teigti, kad tam tikrų mokslinės veiklos etikos normų
pažeidimų, BK laikomų nusikaltimais (autorystės pasisavinimo, diskriminavimo, neteisėto
informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo, valstybės
paslapties atskleidimo / praradimo ir kt.), atvejais teismo nuosprendžiu gali būti taikomos
tokios sankcijos (bausmės): įkalinimas (laisvės atėmimas), areštas, laisvės apribojimas,
bauda arba viešieji darbai. Baudžiamoji atsakomybė skiriasi nuo kitų tuo, kad ji yra viešo
pobūdžio, kas reiškia, kad tik teismas gali pripažinti asmenį kaltu padarius nusikaltimą ir
skirti jam bausmę. Be to, „baudžiamoji atsakomybė palieka tam tikrą juridinį padarinį –
teistumą, su kuriuo gali būti siejamas tam tikrų teisių ribojimas arba bausmių sugriežtinimas
asmeniui pakartotinai nusikaltus“ (Vaišvila, 2000, p. 361–362).
Apžvelgus pagrindines mokslinės veiklos etikos ir teisės normas bei teisinę atsakomybę už
mokslinės veiklos pažeidimus, galima teigti, kad už juos yra nustatyta plati deliktinė teisinė
atsakomybė ir plataus spektro teisinio poveikio priemonės. Be to, tam pačiam nusižengimui
vienos rūšies atsakomybės priemonės gali būti taikomos kartu su kitų deliktinės atsakomybės
rūšių priemonėmis, pavyzdžiui, drausminės ir baudžiamosios atsakomybės priemonės. Atlikta
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analizė leidžia teigti, kad atskiriems pažeidimams gali skirtis ne tik teisinės atsakomybės rūšis,
bet yra numatytas platus spektras sankcijų už tuos pačius normų pažeidimus.
Laikantis nuostatos, kad rekomendacijose etikos kodeksams (2015) yra paminėti svarbiausi
mokslinės veiklos etikos principai ir normos, remiantis jais ir LR teisės aktais, buvo siekiama
nustatyti sąsajas su teisės normomis ir tuo pačiu apibendrintai pateikti numatytą atsakomybę
ir sankcijas už pagrindinius mokslinės veiklos etikos nusižengimus. Apibendrinti dokumentų
apžvalgos rezultatai yra pateikiami suklasifikuoti pagal atskirus etikos pažeidimus
(2.6 lentelė) ir pagal atitinkamus teisės aktus (2.7 lentelė).
Detaliau apibūdinant 2.6 lentelėje pateiktus duomenis, mokslinės veiklos etikos normų
pažeidimai iš AEP Kontrolieriaus rekomendacijų (2015) susieti su juos atitinkančiais teisės
normų pažeidimais, nurodant pagrindinius galiojančius teisės aktus, nustatančius sankcijas už
atitinkamą pažeidimą / pažeidimus, taip pat nurodoma numatyta atsakomybės rūšis (-ys) ir
galimos konkrečios sankcijos už mokslinės veiklos etikos normų pažeidimus. Iš viso
6 lentelėje yra 22 mokslinės veiklos etikos normų pažeidimų kategorijos, o kiekvienai jų
priskiriamos po vieną ar daugiau kartais pasikartojančių teisės normų pažeidimų kategorijų.
Tęsiant mokslinės veiklos pažeidimų ir atsakomybės už juos temą, 2.7 lentelėje pristatomi
tolesni teisės aktų turinio analizės rezultatai. Ši lentelė iš dalies yra tęsinys 2.6 lentelės,
tačiau joje informacija pateikiama pradedant teisės aktais. Buvo atrinkti 11 pagrindinių
galiojančių teisės aktų ir 2 negaliojantys, kuriuose buvo / yra numatytos sankcijos ir
rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus, t. y. 2.6 lentelės duomenys
papildomi sankcijų už kitų akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų, alumnų)
etikos pažeidimus paieškos rezultatais. Buvo išskirtos tokios analizės kategorijos: 1) teisės
akto pavadinimas / skyrius; 2) kokie pažeidimai juose minimi; 3) kas baudžiamas pažeidimo
atveju; 4) numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į kitus dokumentus; 5) nuo kada
įsigaliojo numatytų sankcijų taikymas. Visi pažeidimai 2.6 lentelėje yra sąlyginai padalinti į
dvi dalis: 1) pažeidimai, darantys žalą visuomenei / žmogui ir 2) pažeidimai, darantys žalą
aplinkai. Toliau yra pateikiamas detalesnis jų apibūdinimas.
Pažeidimai, darantys žalą visuomenei. AEPK Rekomendacijose etikos kodeksams (2015)
labai detaliai pateikiami etikos pažeidimai, kurie daro žalą žmogui ir visuomenei: tai
nesąžiningumas, vertinimo šališkumas, netausus išteklių vartojimas, neskaidrumas,
nepagarba, lygybės principo pažeidimas, diskriminavimas, intelektinės nuosavybės apsaugos
pažeidimai, autorystės pažeidimai ir kt. LR teisės aktuose yra praktiškai visi šių etikos
pažeidimų atitikmenys. Nemažai šių nusižengimų gali būti laikomi netgi nusikaltimais
(pvz., autorystės pasisavinimas), už kuriuos baudžiama net laisvės atėmimu, žinoma, prieš
skiriant bausmę, atsižvelgiama į nusikaltimo aplinkybes (2.6 lentelė).
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Mokslinės veiklos etikos normų
pažeidimai
1
2
3
4
5
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6
7

Nesąžiningumas (bendrai)
Vertinimo šališkumas
Neatsakingumas
Netausus išteklių vartojimas
Akademinis kyšininkavimas, t. y.
atlygio už akademines paslaugas
siūlymas arba davimas (asmeninis
arba grupinis)
Neskaidrumas
Nepagarba

8

Lygybės principo pažeidimas

9

Diskriminavimas

Teisės normų pažeidimai

Pagrindiniai
teisės aktai,
nustatantys
sankcijas

Žala žmogui, visuomenei, kultūrai
1. Darbo drausmės pažeidimas (darbo pareigų
LR Darbo
nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo
kodeksas (2002)
kaltės): „Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis
darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio
ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis
technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimų, tausoti darbdavio turtą“ (DK, 2002-06-04, Nr.
IX-926, XVISK.-228 str.)
1. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas:
„neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti
veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines
teises“ (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926, XVI SK.-235
str.2(1))
1. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas:
„moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis
priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar
interesantų“ (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926, XVI SK.-235
str.(5))
2. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės,
religijos ar kitos grupinės priklausomybės (BK, 200009-26, Nr. VIII-1968, 169 str.)
3. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę,
religinę ar kitokią žmonių grupę (BK, 2000-09-26, Nr.
VIII-1968, 170 str.)

Už pažeidimą
numatytos
atsakomybės
rūšys

Sankcijos

Drausminė

1. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba; 2) papeikimas
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-237 str.)

LR Darbo
kodeksas (2002)

Drausminė

LR Darbo
kodeksas (2002);

Drausminė;

1. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba; 2) papeikimas;
3) atleidimas iš darbo
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-237 str.)
1. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba; 2) papeikimas;
3) atleidimas iš darbo
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-237 str.)

Baudžiamoji
LR Baudžiamasis
kodeksas (2000)

2. Bausmės
„viešaisiais darbais arba bauda,
arba laisvės apribojimu, arba
areštu, arba laisvės atėmimu iki
trejų metų“ (BK, 2000-09-26,
Nr. VIII-1968, 169 str.)
3. Bausmės
„bauda arba laisvės apribojimu,
arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 1/2/3 metų“ (BK, 200009-26, Nr. VIII-1968, 170 str.)
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2.6 lentelė. Mokslinės veiklos etikos atskirų principų / normų sąsajos su teisės normomis ir sankcijos už jų pažeidimus

2.6 lentelės tęsinys. Mokslinės veiklos etikos atskirų principų / normų sąsajos su teisės normomis ir sankcijos už jų pažeidimus
Mokslinės veiklos etikos normų
pažeidimai
10

Intelektinės nuosavybės apsaugos
pažeidimai

109

Pagrindiniai
teisės aktai,
nustatantys
sankcijas
Žala žmogui, visuomenei, kultūrai
LR
1. Neteisėtas mokslo kūrinio arba jų dalies
Administracinių
atgaminimas,
viešas
paskelbimas,
kitoks
teisės pažeidimų
panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis
nekomerciniais tikslais, taip pat neteisėtų kopijų kodeksas (1985);
platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais
tikslais (LRATPK, 1985-12-13, Nr. X-4449, 214(10))
LR Baudžiamasis
kodeksas (2000)
2. Mokslo kūrinio neteisėtas atgaminimas, neteisėtų
kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas (BK, 200009-26, Nr. VIII-1968, 192 str.)
Teisės normų pažeidimai

4. Neteisėtas autorių teisių techninių apsaugos
priemonių pašalinimas (BK, 2000-09-26, Nr. VIII1968, 194 str.)

Administracinė;
Baudžiamoji

Sankcijos

1. Administracinio poveikio
priemonės: Bauda nuo 290 iki 579
eurų su kūrinio neteisėtų kopijų
konfiskavimu. (LRATPK, 198512-13, Nr. X-4449, 214(10))
2. Bausmės
„viešaisiais darbais arba bauda,
arba laisvės apribojimu, arba
areštu, arba laisvės atėmimu iki 2/3
metų“ (BK, 2000-09-26, Nr. VIII1968, 192 str.)
3. Bausmės
„bauda arba areštu, arba laisvės
atėmimu iki 1 metų“ (BK, 200009-26, Nr. VIII-1968, 193 str.)
4. Bausmės
„bauda arba areštu, arba laisvės
atėmimu iki 2 metų“ (BK, 200009-26, Nr. VIII-1968, 193 str.)

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

3. Informacijos apie autorių teisių valdymą
sunaikinimas arba pakeitimas (BK, 2000-09-26, Nr.
VIII-1968, 193 str.)

Už pažeidimą
numatytos
atsakomybės
rūšys

Mokslinės veiklos etikos normų
pažeidimai
11

Padirbti parašai, pažymos, ataskaitų duomenys ar rezultatai ir
kiti dokumentai

Pagrindiniai
teisės aktai,
nustatantys
sankcijas
Žala žmogui, visuomenei, kultūrai
LR Darbo
1. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas:
„veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto kodeksas (2002);
pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo
paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir
LR
nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn
Administracinių
atsakomybėn“ (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926, XVISK.teisės pažeidimų
235 str.(7))
kodeksas (1985);
Teisės normų pažeidimai
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2. LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo
pažeidimas (LRATPK, 1985-12-13, Nr. X-4449, 172
str.(29))
3. Dokumento suklastojimas ar disponavimas
suklastotu dokumentu (BK, 2000-09-26, Nr. VIII1968, 300 str.)

LR Baudžiamasis
kodeksas (2000)

Už pažeidimą
numatytos
atsakomybės
rūšys
Drausminė;
Administracinė;
Baudžiamoji

Sankcijos

1. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba;
2) papeikimas;
3) atleidimas iš darbo
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-237 str.)
2. Administracinio poveikio priemonės:
„užtraukia įspėjimą arba baudą viešojo sektoriaus subjekto vadovui
(atsakingam viešojo sektoriaus
subjekto vadovui) arba jo įgaliotam
viešojo sektoriaus subjekto administracijos vadovui nuo 57 iki 289
eurų. (LRATPK, 1985-12-13, Nr.
X-4449, 172 str.(29))
3. Bausmės:
bauda arba areštu, arba laisvės
atėmimu iki trejų metų (BK, 200009-26, Nr. VIII-1968, 300 str.(1),
(3))

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS NORMATYVINIAI APIBRĖŽIMAI

2.6 lentelės tęsinys. Mokslinės veiklos etikos atskirų principų / normų sąsajos su teisės normomis ir sankcijos už jų pažeidimus

2.6 lentelės tęsinys. Mokslinės veiklos etikos atskirų principų / normų sąsajos su teisės normomis ir sankcijos už jų pažeidimus
Mokslinės veiklos etikos normų
pažeidimai
12

13
14

111

Mokslinėje veikloje talkinusių
asmenų intelektinio ir / ar finansinio įnašo nepagrįstas neigimas
arba nutylėjimas

2. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas:
„veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto
pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo
paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir
nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn
atsakomybėn“ (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926, XVISK.235 str.(7))
1. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas:
„neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba
kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių
konstitucines teises;“ (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-235 str.2(1))

LR Darbo
kodeksas (2002)

Už pažeidimą
numatytos
atsakomybės
rūšys
Drausminė

Sankcijos

1. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba; 2) papeikimas;
2. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba;
2) papeikimas;
3) atleidimas iš darbo
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-237 str.)

Drausminė

1. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba;
2) papeikimas;
3) atleidimas iš darbo
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-237 str.)

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

15

Nurodytas nesamas šaltinis, klaidingas šaltinio puslapis, tinklalapio lankymo data arba kitas
šaltinio aprašo duomuo
Gautų duomenų, prieštaraujančių
tyrimo hipotezei ir / ar klausimams,
ir / ar tyrimo išvadų nutylėjimas
Sąmoningas klaidinančios informacijos apie empirinio tyrimo
metodiką pateikimas

Pagrindiniai
teisės aktai,
nustatantys
sankcijas
Žala žmogui, visuomenei, kultūrai
1. Darbo drausmės pažeidimas (darbo pareigų
LR Darbo
nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuo- kodeksas (2002);
tojo kaltės) :
„Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo LR Baudžiamasis
drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir
kodeksas (2000)
administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis
technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimų, tausoti darbdavio turtą“ (DK, 2002-06-04,
Nr. IX-926, XVISK.-228 str.)
Teisės normų pažeidimai

Mokslinės veiklos etikos normų
pažeidimai
16

Empirinio tyrimo duomenų,
kompiuterių programų, empirinės
medžiagos pavyzdžių, rankraščio
vagystė arba sąmoningas sugadinimas

112

Pagrindiniai
teisės aktai,
nustatantys
sankcijas
Žala žmogui, visuomenei, kultūrai
LR Darbo
1. Materialinė žala:
„turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo kodeksas (2002);
(sužalojimo); (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926, XVISK.253 str. (1;4))
LR Civilinis
kodeksas (2000);
2. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas:
„veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisa- LR Baudžiamasis
vinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo
kodeksas (2000)
požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo
traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn“ (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926, XVISK.-235
str.(7))
Teisės normų pažeidimai

3 Už turtinę žalą ir / arba už padarytą neturinę žalą
(asmens fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus,
nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją,
pažeminimą, reputacijos pablogėjimą ir kt.) (CK, 200007-18, Nr. VIII-1864, XXII SK.6.245-6.250)
4. Vagystė (BK, 2000-09-26, Nr. VIII-1968, 178 str.)
svetimo turto pagrobimas;
Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims,
perėmimas ir panaudojimas, prisijungimas ir kt.
(BK, 2000-09-26, Nr. VIII-1968, 196-198 str.)

Už pažeidimą
numatytos
atsakomybės
rūšys
Materialinė;
Drausminė;
Civilinė;
Baudžiamoji

Sankcijos

1. Materialinės žalos atlyginimas
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-253 str.)
2. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba;
2) papeikimas;
3) atleidimas iš darbo
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-237 str.)
3. Turtinė prievolė
atlyginti turtinę ir neturtinę žalą
(dydį nustato teismas) (CK, 200007-18, Nr. VIII-1864, XXII SK.6.
245-6.250)
4. Bausmės
bauda arba areštu, arba laisvės
apribojimu, arba laisvės atėmimu
iki šešerių metų.
(BK, 2000-09-26, Nr. VIII-1968,
178; 196-198 str.)
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2.6 lentelės tęsinys. Mokslinės veiklos etikos atskirų principų / normų sąsajos su teisės normomis ir sankcijos už jų pažeidimus

2.6 lentelės tęsinys. Mokslinės veiklos etikos atskirų principų / normų sąsajos su teisės normomis ir sankcijos už jų pažeidimus
Mokslinės veiklos etikos normų
pažeidimai
17

18

19

Nepagrįstas (nepelnytas) bendraautorystės primetimas studentams, kolegoms, pavaldiniams ar
vadovams
Plagijavimas: pateiktas svetimas
tekstas be citavimo ženklų

113

Plagijavimas: perpasakojant arba
cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar duomenis
nenurodytas tikslus šaltinis

Pagrindiniai
teisės aktai,
Teisės normų pažeidimai
nustatantys
sankcijas
Žala žmogui, visuomenei, kultūrai
1. Darbo drausmės pažeidimas (darbo pareigų
LR Darbo
nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl kodeksas (2002);
darbuotojo kaltės) :
„Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo
LR
drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir
Administracinių
administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis
teisės pažeidimų
technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos kodeksas (1985);
reikalavimų, tausoti darbdavio turtą“ (DK, 2002-06-04,
Nr. IX-926, XVISK.-228 str.)
LR Baudžiamasis
kodeksas (2000)
2. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas:
„pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas;“
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926, XVISK.-235 str.2(4))

3. Administracinės teisės pažeidimas. Neteisėtas
mokslo kūrinio arba jų dalies atgaminimas, viešas
paskelbimas, kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir
priemonėmis nekomerciniais tikslais, taip pat neteisėtų
kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais
tikslais (LRATPK, 1985-12-13, Nr. X-4449, 214(10))
4. Nusikaltimas:
Autorystės pasisavinimas (BK, 2000-09-26, Nr. VIII1968, 191 str.)

Drausminė;

Sankcijos

1. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba; 2) papeikimas;

Administracinė;
Baudžiamoji

2. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba;
2) papeikimas;
3) atleidimas iš darbo
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-237 str.)
3. Administracinio poveikio
priemonės: Bauda nuo 290 iki 579
eurų su kūrinio neteisėtų kopijų
konfiskavimu. (LRATPK, 198512-13, Nr. X-4449, 214(10))
4. Bausmės:
Viešieji darbai arba bauda, arba
laisvės apribojimu, arba areštu,
arba laisvės atėmimu iki 2 metų
(BK, 2000-09-26, Nr. VIII-1968,
191 str.)
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„veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto
pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo
paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir
nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn
atsakomybėn“ (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926, XVISK.235 str.2(7))

Už pažeidimą
numatytos
atsakomybės
rūšys

Mokslinės veiklos etikos normų
pažeidimai
20

21

Nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos,
politinių ar kitų su vertinamo
mokslinio darbo profesionalumu
nesusijusių motyvų

114

Pagalba kitam atliekant akademinius veiksmus, pažeidžiančius
akademinio sąžiningumo principą

Pagrindiniai
teisės aktai,
Teisės normų pažeidimai
nustatantys
sankcijas
Žala žmogui, visuomenei, kultūrai
LR Darbo
1. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas:
„neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kodeksas (2002);
kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių
konstitucines teises“ (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
LR Civilinis
XVISK.-235 str.2(1))
kodeksas (2000)

Už pažeidimą
numatytos
atsakomybės
rūšys
Drausminė;
Civilinė

2. Asmens garbės ir orumo pažeidimas: paskleisti
duomenys, žeminantys asmens garbę ir orumą ir
neatitinkantys tikrovės (CK, 2000-07-18, Nr. VIII-1864,
II SK.-2.24 str.)
1. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas:
„dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų
norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių,
kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama
su darbo funkcijomis“ (DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-235 str.2(3))

LR Darbo
kodeksas (2002);

Drausminė;
Baudžiamoji

LR Baudžiamasis
kodeksas (2000)

Žala aplinkai
1. Aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų,
reguliuojančių
aplinkos
radiacinę
saugą,
nevykdymas ar pažeidimas (LRATPK, 1985-12-13,
Nr. X-4449, 42(3) str.)
2. Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo, arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos
pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai
pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai
pavojingi darbai, priežiūros ar naudojimo taisyklių
pažeidimas (BK, 2000-09-26, Nr. VIII-1968, 270 str.)

Parengta remiantis LRAEPKT (2015-03-31, Nr. V-16) ir LR teisės aktų analize.

1. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba;
2) papeikimas;
3) atleidimas iš darbo
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-237 str.)
2. Turtinė prievolė
atlyginti turtinę ir neturtinę žalą (dydį
nustato teismas) (CK, 2000-07-18,
Nr. VIII-1864, II SK.-2.24 str.)
1. Drausminės nuobaudos:
1) pastaba;
2) papeikimas;
3) atleidimas iš darbo
(DK, 2002-06-04, Nr. IX-926,
XVISK.-237 str.)
2. Bausmės:
Priklauso nuo veikos (BK, 200009-26, Nr. VIII-1968, 58 str.)

2. Bendrininkavimas (BK, 2000-09-26, Nr. VIII-1968,
24 str.)
Žala aplinkai bendrai

Sankcijos

LR
Administracinių
teisės pažeidimų
kodeksas (1985);
LR Baudžiamasis
kodeksas (2000)

Administracinė;
Baudžiamoji

1. Administracinio poveikio priemonės:
bauda nuo 57 iki 144 eurų (jeigu
jau buvo baustas: 144 iki 289
eurų). (LRATPK, 1985-12-13, Nr.
X-4449, 42(3) str.)
2. Bausmės:
bauda arba laisvės apribojimu, arba
areštu, arba laisvės atėmimu iki
3 (6) metų. (BK, 2000-09-26, Nr.
VIII-1968, 270 str.)
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Rekomendacijos (2015) apima pagrindinius, tačiau ne visus svarbius su moksline veikla
susijusius etikos normų pažeidimus. LR teisės aktuose yra labai plačiai reglamentuojama
asmens duomenų apsauga, biomedicinos tyrimų reikalavimai, tuo pačiu yra numatytas platus
spektras sankcijų, kurios gali būti taikomos įvairių pažeidimų atvejais. Šie atvejai detaliau
išdėstyti 2.7 lentelėje. Pavyzdžiui, LR Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo (2000-05-11,
Nr. VIII-1679) 4 straipsnyje numatyta, kad pažeidus biomedicininių tyrimų etikos
reikalavimus, tyrėjas atsako įstatymų nustatyta tvarka (t. y. gali būti taikoma ir baudžiamoji
atsakomybė). Jeigu nesukeliama žala tiriamojo sveikatai, pažeidimas prilyginamas
netinkamam profesinių pareigų atlikimui – taikoma drausminė atsakomybė (LRS, 2000-05-11,
X sk.-18 str.). LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (1996) už 12 straipsnio
„Asmens duomenų tvarkymas mokslinio tyrimo tikslais“ pažeidimus taip pat numatyta teisinė
atsakomybė (tiek administracinė, tiek baudžiamoji), o „asmuo, patyręs žalą dėl <...>, turi
teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą“ kurios dydį nustato teismas
(LRS, 1996-06-11, Nr. I-1374, 53-45 str.).
Dar vienas labai svarbus etinis tam tikrų mokslinių tyrimų aspektas yra darbas su valstybės ir
tarnybos paslaptimis (2.7 lentelė). Mokslo informacija tam tikrais atvejais gali būti laikoma
valstybės arba tarnybos paslaptimi (LRS, 1999-11-25, Nr. VIII-1443):
„Valstybės paslaptis – šio Įstatymo nustatyta tvarka įslaptinta politinė, karinė,
žvalgybos, kontržvalgybos, teisėsaugos, mokslo ir technikos informacija, kurios
praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali sukelti grėsmę Lietuvos Respublikos
suverenitetui, teritorijos vientisumui, gynybinei galiai, padaryti žalos valstybės
interesams, sukelti pavojų žmogaus gyvybei. Valstybės paslapčių kategorijų sąrašą
nustato šis Įstatymas“ (LRS, 1999-11-25, Nr. VIII-1443, I.sk-2 str.(2).).
„Tarnybos paslaptis – šio Įstatymo nustatyta tvarka įslaptinta politinė, karinė,
ekonominė, teisėsaugos, švietimo, mokslo ir technikos informacija, kurios praradimas
arba neteisėtas atskleidimas gali pakenkti valstybės ar jos institucijų interesams arba
sudaryti prielaidas neteisėtam valstybės paslaptį sudarančios informacijos
atskleidimui, sukelti pavojų žmogaus sveikatai. Tarnybos paslapčių kategorijų sąrašą
nustato šis Įstatymas“ (LRS, 1999-11-25, Nr. VIII-1443, I.sk-2 str.(3))
Iš kitos pusės, įslaptintos informacijos naudojimas mokslinėje veikloje yra apribotas
nepaisant akademinės laisvės principo, t. y. LR Mokslo ir studijų įstatyme (2009-04-30,
Nr. XI-242) nelaiduojama akademinė laisvė, kai kalbama apie valstybinę arba tarnybinę
paslaptį. Valstybės paslapties atskleidimas, neteisėtas disponavimas ja, praradimas ar
tarnybos paslapties atskleidimas yra laikomi nusikaltimais, už kuriuos asmuo (taip pat ir
mokslininkas / tyrėjas) gali būti baudžiami viešaisiais darbais (tik paslapties praradimas) arba
bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dviejų (trijų) metų (BK, 2000-09-26,
Nr. VIII-1968, 124-126 str.). Tarnybos paslapties pagrobimas ar kitoks neteisėtas įgijimas,
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taip pat atskleidimas gali būti laikomi nusikaltimais arba baudžiamaisiais nusižengimais
(BK, 2000-09-26, Nr. VIII-1968, 296-297 str.), už kuriuos numatytos kiek kitokios
sankcijos: bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dviejų
metų. Tačiau už tarnybos paslapties praradimą, sunaikinimą, sugadinimą yra numatyta
administracinė atsakomybė, kurios poveikio priemonė yra bauda iki 1158 eurų
(LRATPK, 1985-12-13, Nr. X-4449, 214(18) str.). Iškyla klausimas, ar paslapties
atskleidimas ir kiti teisės pažeidimai dėl neatsargumo, nors jiems ir taikomos sankcijos, gali
būti laikomi etikos nusižengimu? Greičiau tai yra kitų taisyklių pažeidimas.
Pažeidimai, darantys žalą aplinkai. LR Konstitucijos 53 straipsnyje numatyta, kad „valstybė
ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių“, o rekomendacijose
akademinės etikos kodeksams (2015) skelbiama, kad mokslinis tyrimas neturi daryti žalos ne
tik visuomenei, bet ir aplinkai (LRAEPKT, 2015-03-31, Nr. V-16, p. 4). Aplinkos apsauga,
t. y. aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar
pasekmių, atsirandančių vykdant kokią nors veiklą, pvz. mokslinę, LR tesės aktuose yra labai
plačiai ir detaliai reglamentuojama, todėl ir teisinė atsakomybė yra labai plati: nuo
administracinės (LRATPK, 1985-12-13, Nr. X-4449, 5-7 sk.) iki baudžiamosios
atsakomybės už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus (BK, 2000-09-26,
Nr. VIII-1968, XXXVIII SK.) (2.7 lentelė), tačiau rekomendacijose akademinės etikos
kodeksams (2015) ši etinė nuostata „nedaryti žalos aplinkai“ pateikiama gana bendrai.
Tema iš tiesų labai plati, kadangi ir žala gali būti labai įvairialypė, reglamentuojama
specialiuose teisės aktuose, tačiau šiame tyrime ji plačiau nebus analizuojama dėl didelės
apimties ir reikalingo jai atskiro ir detalaus tyrimo.
Reikia pažymėti, kad teoriškai visos šios mokslinės veiklos etikos pažeidimų (2.6 lentelė)
kategorijos galimos visose mokslo srityse, tačiau skirtingu mastu. Pvz., socialinių ar
humanitarinių sričių mokslinėje veikloje tiesioginės žalos aplinkai tikimybė galimai yra
mažesnė nei fizinių ir technologijų mokslų mokslinėje veikloje, todėl pastarųjų sričių
mokslininkas / tyrėjams numatyti aplinkosaugos reikalavimai ir atsakomybė už jų
pažeidimus yra aktualesnė. Iš kitos pusės, šios etikos nuostatos nėra skirstomos pagal
atskiras mokslo sritis, kadangi, pvz., yra galimi tarpdisciplininiai tyrimai, kuriems atlikti
reikia plataus akademinio žvilgsnio ir visų etiško mokslinio tyrimo niuansų išmanymo, kad ir
kolegų informavimui / sudrausminimui.
Apibendrinant tyrimo rezultatus pabrėžtina, kad Lietuvoje akademinėje literatūroje trūksta
visuminio išsamaus ir tarpdisciplininio požiūrio į akademinės etikos normų pažeidimus ir
visapusišką atsakomybę už juos. Atlikta LR teisinių dokumentų apžvalga iš dalies užpildo šią
nišą, kadangi analizuojami galimi etikos pažeidimai mokslinėje veikloje ir deliktinė teisinė
atsakomybė už juos. Šis tyrimas yra reikšmingas, kadangi jo rezultatai gali būti naudojami
tarpdisciplininiams ir tarpvalstybiniams palyginamiesiems tyrimams.
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Atlikta LR teisės aktų apžvalga parodė, kad dalis akademinės, o kartu ir mokslinės veiklos,
etikos normų tiesiogiai siejasi su teisės aktuose įtvirtintomis normomis, o jų pažeidimai
LR teisės aktuose gali būti laikomi administracinės teisės pažeidimais, nusižengimais ar net
nusikaltimais. Sankcijos už šiuos pažeidimus labai įvairuoja: nuo paprastų, organizacijose
taikomų moralinio poveikio priemonių ir drausminių nuobaudų (drausminė atsakomybė) iki
administracinės ar baudžiamosios atsakomybės priemonių.
Šiame skyriuje aptartos pagrindinės mokslinės veiklos etikos (moralės) normos, įtvirtintos
teisėje, aptarti LR teisės aktai, apibrėžiantys atsakomybę ir sankcijas už mokslinės veiklos
etikos pažeidimus. Mokslinės veiklos etikos apibrėžimas reikšmingai išsiplečia, kai
įtraukiamas teisinis aspektas: etikos nuostatos / normos teisės aktuose įgauna vis kitokį
pavidalą. Šių normų pažeidimai gali būti labai įvairūs: ir darbo drausmės pažeidimai,
civilinės ir administracinės teisės pažeidimai, ir nusikalstama veika. Vis dėlto čia buvo
paliesti ne visi mokslinės veiklos etikos aspektai, pavyzdžiui, vaikų dalyvavimo
moksliniuose tyrimuose teisių apsauga, mokslinių duomenų, kaip komercinių paslapčių,
saugojimas ir kt., kadangi tam reikalingas platesnis tarpdisciplininis tyrimas, o detalesnei
analizei praverstų teisininkų įžvalgos. Nepaisant visko, šis darbas yra reikšmingas, kadangi
pirmą kartą Lietuvoje apibendrintai parodomos visos deliktinės teisinės atsakomybės rūšys
mokslinėje veikloje, teisinių ir etikos principų / normų pažeidimų sąsajos, susistemintai
pateikiami teisinių / etikos normų pažeidimų ir sankcijų analizės rezultatai, kurie gali būti
reikšmingos gairės tyrėjui visapusiškai pažinti ir prisiimti atsakomybę mokslinėje veikloje.
Šiame kontekste – pabaigiant apie teisinius aktus, vienas iš svarbesnių žingsnių Lietuvoje
mokslinės veiklos etikos nusižengimų prevencijai, priežiūrai ir kontrolei yra AEPKT
Rekomendacijų mokslo institucijoms dėl akademinės (tuo pačiu ir mokslinės veiklos) etikos
kodeksų kūrimo ir įgyvendinimo (2015-03-31, Nr. V-16) parengimas ir patvirtinimas.
Siekiant atskleisti akademinės etikos, pamatinių jos vertybių ir normų traktavimo valstybės
švietimo politiką įgyvendinančiose institucijose kaitą, toliau pateikiamas dviejų skirtingų
institucijų ir laikotarpių rekomendacijų akademinės etikos kodeksams dokumentų
palyginimas. Konkrečiau, toliau lyginami du dokumentai – tai Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-2485 patvirtintos
„Rekomendacijos akademinės etikos kodeksams“ (ŠMM, 2005) ir Akademinės etikos ir
procedūrų kontrolieriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintos „Mokslo ir
studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros
rekomendacijos“ (LRAEPKT, 2015).
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Kur numatyta

Už kokius pažeidimus

Kas baudžiamas

Galiojantys dokumentai
Už darbo drausmės pažeidimus „Darbuotojai turi dirbti dorai ir
sąžiningai, laikytis darbo drausmės <...>“ (228 straipsnis) ir
darbo drausmės pažeidimus
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LR Darbo
kodeksas
(DK, 2002-0604, Nr. IX-926)

LR Civilinis
kodeksas
(CK, 2000-0718, Nr. VIII1864)

„253 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės atvejai
Darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl:
1) turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo
(sužalojimo);
2) medžiagų pereikvojimo;<...>;
4) išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų;
5) netinkamo materialinių vertybių saugojimo;<...> 7) to, kad
nesiimta priemonių užkirsti kelią blogai produkcijai išleisti,
materialinėms ar piniginėms vertybėms grobti;
8) kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareiginių ar kitų instrukcijų
pažeidimo.“
Už turtinę žalą ir / arba už padarytą neturinę žalą (asmens fizinį
skausmą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą,
emocinę depresiją, pažeminimą, reputacijos pablogėjimą ir kt.)
(CK, 2000: XXII SK.6.245-6.250)
Asmens garbės ir orumo pažeidimai: paskleisti duomenys,
žeminantys asmens garbę ir orumą ir neatitinkantys tikrovės
(2.24 straipsnis)

Darbuotojas
(konkrečiai
nenurodyta, tačiau
gali būti taikoma ir
mokslininkams /
tyrėjams)

Asmuo (konkrečiai
nenurodyta, tačiau
gali būti taikoma ir
mokslininkams /
tyrėjams)

Numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į
kitus dokumentus
237 str.: Drausminės nuobaudos:
„1) pastaba; 2) papeikimas; 3) atleidimas iš
darbo (Kodekso 136 straipsnio 3 dalis).
[Nuoroda:] 2. Kai kurioms darbuotojų
kategorijoms įstatymuose ir kituose darbo
drausmę reglamentuojančiuose norminiuose
teisės aktuose gali būti nustatytos ir kitos
drausminės nuobaudos.“
Atlyginti materialinę žalą (257 straipsnis.
Atlygintinos žalos dydžio nustatymas)

Nuo kada
numatyta

Nuo 2002-06-26
(įstatymo
įsigaliojimo
data)

Nuo 2002-06-26
(įstatymo
įsigaliojimo
data)

Turtinė prievolė atlyginti turtinę žalą ir
neturtinę, kuri teismo įvertinama pinigais
turtinę ir neturtinę žalą

Nuo 2000-09-06
(įstatymo
įsigaliojimo
data)
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2.7 lentelė. Numatytos sankcijos ir rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus LR teisės aktuose

2.7 lentelės tęsinys. Numatytos sankcijos ir rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus LR teisės aktuose
Kur numatyta

Už kokius pažeidimus

Kas baudžiamas

Numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į
kitus dokumentus

Nuo kada
numatyta

Galiojantys dokumentai
Už akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus
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LR Mokslo ir
studijų
įstatymas
(LRS, 2009-0430, Nr. XI-242)

(konkrečiai
nenurodyta, tačiau
gali būti taikoma ir
akademinės
bendruomenės
nariams)

Nuoroda: „atsako teisės aktų nustatyta
tvarka“ (X sk.-46 str.)

Nuo 2009-05-12
(įstatymo
įsigaliojimo
data)

Nuo 2000-03-01
(įstatymo
įsigaliojimo
data; buvo 15
straipsnis)
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LR Valstybės ir
tarnybos
paslapčių
įstatymas
(LRS, 1999-1125, Nr. VIII1443)

Už pažeidimus, susijusius su intelektine nuosavybe bei valstybės ir
tarnybos paslaptimis: „ 45 straipsnis. Mokslinės veiklos rezultatų
viešumas <...> atliekamų mokslo darbų rezultatai skelbiami viešai
(internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės
nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių
apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.“
„kai skelbiama informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis ir
(arba) Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimas“, apsauga nuo
varžymų ir sankcijų už savo tyrimų rezultatų ir įsitikinimų
skelbimą, nelaiduojama (VI sk,-53 str. 2.3)
Už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos
informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą
įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų
pažeidimus. (X sk.-46 str.)

Akademinė
bendruomenė
(mokslo ir studijų
institucijų
studentai,
dėstytojai, mokslo
darbuotojai, kiti
tyrėjai ir
profesoriai
emeritai)

Kontrolierius gali:
1) informuoti mokslo ir studijų institucijas ir
ŠMM apie <...> pažeidimus;
2) įpareigoti <...> atšaukti sprendimą..;
3) rekomenduoti <...> atšaukti sprendimą
<...>;
4) rekomenduoti darbuotojui atsisakyti
dalyvauti <...> projekte;
5) informuoti <..> atsakingą instituciją apie
nukentėjusius nuo akademinės etikos
pažeidimų asmenis (autorius);
6) informuoti teisėsaugos institucijas, jei
nustatomas nusikalstamos veikos požymis;
7) kreiptis į teismą, jei nevykdomas
kontrolieriaus įpareigojimas;
8) viešinti nustatytus <...> pažeidimo
atvejus. (III sk.-18 str-12)
Nuorodos į intelektinės nuosavybės ir
komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių
apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.(V
sk.-45 str.)
Nuoroda į LR įstatymų pažeidimus apskritai.

Kur numatyta

Už kokius pažeidimus

Kas baudžiamas

Galiojantys dokumentai
Už autorių turtines ir neturtinių teisių pažeidimus – 14 straipsnyje
apibrėžtos autorių asmeninės neturtinės teisės yra: 1) autorystės
teisė; 2) teisė į autoriaus vardą; 3) teisė į kūrinio neliečiamybę.
Už duomenų bazių gamintojų teisių (sui generis teises) pažeidimus
– 32 straipsnyje apibrėžta, kad „4. Išleista arba viešai paskelbta
duomenų bazė gali būti be autoriaus arba kito autorių teisių
subjekto leidimo naudojama kaip pavyzdys mokymo ar mokslinio
tyrimo tikslais, jeigu yra nurodomas jos šaltinis <...>“.
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LR Autorių ir
gretutinių teisių
(LRS, 1999-0518, Nr. VIII1185)

„21 straipsnis. Citavimas
Leidžiama be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių
subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius, jei
tai įmanoma, naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą, atgaminti,
išleisti ir viešai skelbti (įskaitant padarymą viešai prieinamos
kompiuterių tinklais) nedidelę teisėtai išleisto ar viešai paskelbto
literatūros ir mokslo kūrinio dalį tiek originalo kalba, tiek išverstą į
kitą kalbą, kaip citatą (pvz., kritikos ar apžvalgos tikslais) kitame
kūrinyje, jeigu toks panaudojimas yra sąžiningas ir neviršija
citavimo tikslui reikalingo masto.“ Str. pakeitimai: Nr. XI-1833,
2011-12-21, Žin., 2012, Nr. 6-177 (2012-01-10)
„22 straipsnis. Kūrinio panaudojimas mokymo ir mokslinių tyrimų
tikslais.
Be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto
leidimo ir be autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius, jei tai
įmanoma, naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą, leidžiama:
1) <...> mokslinių tyrimų tikslais atgaminti, viešai paskelbti ir
viešai rodyti nedidelius teisėtai išleistus ar viešai paskelbtus
kūrinius ir trumpas teisėtai išleistų ar viešai paskelbtų kūrinių
ištraukas tiek originalo kalba, tiek išverstus į kitą kalbą, kiek tai
<...> neviršija mokymui ar moksliniam tyrimui reikalingo masto
<...>“
Ir kt.

(konkrečiai
nenurodyta, tačiau
gali būti taikoma ir
akademinės
bendruomenės
nariams)

Numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į
kitus dokumentus
Nuorodos: 34 str. „1. Autorių turtinės teisės
galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų
po jo mirties <...> 2. ...neturtinės teisės
saugomos neterminuotai.
82 str. „Administracinę ir baudžiamąją
atsakomybę už autorių teisių, gretutinių
teisių ir sui generis teisių pažeidimus nustato
atitinkamai Administracinių teisės pažeidimų
kodeksas ir Baudžiamasis kodeksas.
77 str. Teisių gynimo būdai 1. Autorių
teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių
subjektai <...> turi teisę kreiptis į teismą ir
reikalauti:
1) pripažinti teises;
2) įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;
3) uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali
būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti
žala;
4) atkurti pažeistas asmenines neturtines
teises (įpareigoti padaryti reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar
kitokiu būdu);
5) išieškoti atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniu, gretutinių teisių ar sui generis
teisių objektu;
6) atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas
pajamas ir kitas turėtas išlaidas, o šio
Įstatymo 84 straipsnyje numatytais atvejais –
ir neturtinę žalą;
7) sumokėti kompensaciją;
8) taikyti kitus šio ir kitų įstatymų nustatytus
teisių gynimo būdus.

Nuo kada
numatyta

Nuo 1999-06-09
(įstatymo
įsigaliojimo
data)
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2.7 lentelės tęsinys. Numatytos sankcijos ir rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus LR teisės aktuose

2.7 lentelės tęsinys. Numatytos sankcijos ir rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus LR teisės aktuose
Kur numatyta

LR
Biomedicininių
tyrimų etikos
įstatymas
(LRS, 2000-0511, Nr. VIII1679)

121

Kas baudžiamas

Galiojantys dokumentai
Pažeidus biomedicininių tyrimų etikos reikalavimus (4 straipsnis):
„Biomedicininiai tyrimai gali būti atliekami tik pagal šiuos
reikalavimus, kai:
1) yra biomedicininių tyrimų mokslinė ir praktinė vertė;
„Asmenys“
2) užtikrinta tiriamojo interesų apsauga bei informacijos apie
(konkrečiai
tiriamąjį konfidencialumas;
nenurodyta, tačiau
3) gautas savanoriškas tiriamojo asmens sutikimas;
gali būti taikoma ir
4) šio įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais yra
akademinės
civilinės atsakomybės draudimas dėl galimos žalos tiriamajam
bendruomenės
atlyginimo;
nariams)
5) gauti šio įstatymo 12 straipsnyje nurodytų institucijų
dokumentai, suteikiantys teisę atlikti biomedicininį tyrimą;
6) to nedraudžia kiti įstatymai.“
Už 12 straipsnio „Asmens duomenų tvarkymas mokslinio tyrimo
tikslais.
1. Atliekant mokslinį tyrimą, asmens duomenys tvarkomi, jeigu
duomenų subjektas davė sutikimą. Be duomenų subjekto sutikimo
asmens duomenys mokslinio tyrimo tikslais gali būti tvarkomi tik
pranešus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šiuo atveju
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija privalo atlikti išankstinę
patikrą.
2. Moksliniam tyrimui panaudoti asmens duomenys turi būti
Taikoma visiems
nedelsiant pakeisti taip, kad nebūtų galima nustatyti duomenų
akademinės
subjekto tapatybės.
bendruomenės
3. Moksliniam tyrimui surinkti ir saugomi asmens duomenys
nariams
negali būti naudojami kitais tikslais.
4. Tais atvejais, kai atliekamiems tyrimams nėra būtini asmens
tapatybę nustatantys duomenys, duomenų valdytojas teikia
duomenų gavėjui tokius asmens duomenis, iš kurių negalima
nustatyti asmens tapatybės.
5. Tyrimo rezultatai skelbiami kartu su asmens duomenimis, jeigu
duomenų subjektas duoda sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų
paskelbti.“ pažeidimus (nuo 2001-01-01)

Numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į
kitus dokumentus
Nuoroda:
„1. Asmenys, pažeidę šio įstatymo
reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
2. Biomedicininio tyrimo atlikimas be
leidimo arba nesilaikant šio įstatymo ir kitų
teisės aktų nustatytų reikalavimų, nesukėlęs
žalos tiriamojo sveikatai, prilyginamas
netinkamam profesinių pareigų atlikimui. X
sk.-18 str.)

Nuo kada
numatyta

Nuo 2001-01-01
(įstatymo
įsigaliojimo
data; buvo 15
straipsnis)

Nuoroda: „Asmenys, pažeidę šį įstatymą,
atsako įstatymų nustatyta tvarka.“
„1. Asmuo, patyręs žalą dėl <...>, turi teisę
reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir
neturtinę žalą.
2. Turtinės ir neturtinės žalos dydį nustato
teismas.“ (53 ir 54 str.)

Nuo 2001-01-01

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

LR Asmens
duomenų
teisinės
apsaugos
įstatymas
(LRS, 1996-0611, Nr. I-1374)

Už kokius pažeidimus

Kur numatyta
LR Lygių
galimybių
įstatymas
(LRS, 2003-1118, Nr. IX-1826)

122

LR Moterų ir
vyrų lygių
galimybių
įstatymas
(LRS, 1998-1201, Nr. VIII947)
Baudžiamasis
kodeksas,
XXIX
SKYRIUS
Nusikaltimai
intelektinei ir
pramoninei
nuosavybei
(BK, 2000-0926, Nr. VIII1968)

Už kokius pažeidimus

Kas baudžiamas

Galiojantys dokumentai
Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija,
(konkrečiai
priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės,
nenurodyta, tačiau
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
gali būti taikoma ir
amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės,
akademinės
religijos pagrindu
bendruomenės
nariams)
1. Diskriminacija – tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija,
seksualinis priekabiavimas, priekabiavimas, nurodymas tiesiogiai
(konkrečiai
ar netiesiogiai diskriminuoti asmenis dėl lyties. (I SK.-2 str.)
nenurodyta, tačiau
2. Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas – diskriminacija dėl
gali būti taikoma ir
lyties. Tai, kad asmuo atmeta moterų ir vyrų lygias teises
akademinės
pažeidžiantį elgesį arba paklūsta jam, negali daryti įtakos su tuo
bendruomenės
asmeniu susijusiems sprendimams.
nariams)
Autorystės pasisavinimas (XXIX Sk. 191 str.)
Už savo vardu išleistą arba viešai paskelbtą svetimą literatūros,
mokslo ar meno kūrinį arba jo dalį (atsako ir juridinis asmuo)

Autorystės pasisavinimas (XXIX Sk. 191 str.)
Už pasinaudojimą tarnybos padėtimi arba psichinės prievartos
panaudojimą priverčiant literatūros, mokslo ar meno kūrinio arba
jo dalies autorių pripažinti kitą asmenį bendraautoriumi ar
autoriaus teisių perėmėju arba atsisakyti autorystės teisės (atsako ir
juridinis asmuo)

„Tas, kas ...“
(konkrečiai
nenurodyta, tačiau
gali būti taikoma ir
akademinės
bendruomenės
nariams)

Numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į
kitus dokumentus
Nuoroda: Asmuo, patyręs diskriminaciją
<...> turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų
atlyginti turtinę ir neturtinę žalą įstatymų
nustatyta tvarka (III sk.-13 str.)

Nuo kada
numatyta

2003 m.

Nuoroda: Asmuo, patyręs diskriminaciją
<...> turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų
atlyginti turtinę ir neturtinę žalą LR civilinio
kodekso nustatyta tvarka.
(V sk.-24(1) str.)

Straipsnis
įsigaliojo nuo
2004-11-26
(Įstatymas Nr.
IX-2551, 200411-09. Papildyta
įstatymu Nr. X304, 2005-0705)

Bausmės:
viešieji darbai;
bauda;
laisvės apribojimas;
areštas;
laisvės atėmimas iki dvejų metų;
Bausmės:
viešieji darbai;
bauda;
laisvės apribojimas;
areštas;
laisvės atėmimas iki trejų metų.

Nuo 2009 m.
(Baudžiamojo
kodekso
pakeitimo ir
papildymo
ĮSTATYMAS,
2009 m. liepos 9
d. Nr. XI-330)

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS NORMATYVINIAI APIBRĖŽIMAI

2.7 lentelės tęsinys. Numatytos sankcijos ir rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus LR teisės aktuose

2.7 lentelės tęsinys. Numatytos sankcijos ir rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus LR teisės aktuose
Kur numatyta

Baudžiamasis
kodeksas,
XXIX
SKYRIUS
Nusikaltimai
intelektinei ir
pramoninei
nuosavybei
(BK, 2000-0926, Nr. VIII1968)

123

Kas baudžiamas

Galiojantys dokumentai
Tas, kas padarė
Už literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto
nusikalstamą veiką
neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar
laikymas komercijos tikslais, jeigu kopijų bendra vertė pagal (konkrečiai nenuroteisėtų kopijų, o kai jų nėra, pagal atgamintų kūrinių originalų dyta, tačiau gali būti taikoma ir akadekainas
minės bendruomeA. viršijo 100 MGL dydžio sumą
nės nariams)
Tas, kas padarė šio
B. viršijo 250 MGL dydžio sumą
straipsnio 1 dalyje
numatytą veiką
(konkrečiai nenurodyta, tačiau gali būti taikoma ir akademinės bendruomenės nariams)
Už diskriminavimą dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos
„Tas, kas atliko
grupinės priklausomybės.
veiksmus“
už veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asme(konkrečiai
niui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
nenurodyta, tačiau
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis gali būti taikoma ir
teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje,
akademinės
kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių
bendruomenės
grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves. (XXV sk.-169 str.)
nariams)
Už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią
žmonių grupę. (XXV sk.-170 str.)
1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno,
laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta
„Tas, kas ...“
ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl
(konkrečiai
lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
nenurodyta, tačiau
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma gali būti taikoma ir
smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu
akademinės
asmeniu, arba juos platino
bendruomenės
2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė
nariams)
diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties,
seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų

Numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į
kitus dokumentus
Bausmės:
viešieji darbai;
bauda;
laisvės apribojimas;
areštas;
laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Bausmės:
bauda;
laisvės apribojimas;
areštas;
laisvės atėmimas iki trejų metų.

Nuo kada
numatyta

Nuo 2009 m.
(Baudžiamojo
kodekso
pakeitimo ir
papildymo
ĮSTATYMAS,
2009 m. liepos 9
d. Nr. XI-330)

Baudžiamas
viešaisiais darbais arba
bauda, arba
laisvės apribojimu, arba
areštu, arba
laisvės atėmimu iki trejų metų.
(XXV sk.-169 str.)
Baudžiamas:
bauda arba
laisvės apribojimu, arba
areštu, arba
laisvės atėmimu iki dvejų metų.
(XXV sk.-170 str.)

Nuo 2003-05-01
(kodekso
įsigaliojimo
data)

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

Baudžiamasis
kodeksas
XXV
SKYRIUS
Nusikaltimai ir
baudžiamieji
nusižengimai
asmens
lygiateisiškumui
ir sąžinės laisvei
(BK, 2000-0926, Nr. VIII1968)

Už kokius pažeidimus

Kur numatyta

Už kokius pažeidimus

Kas baudžiamas

Galiojantys dokumentai
124 straipsnis. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra
valstybės paslaptis
Baudžiamasis
kodeksas
XVI SKYRIUS
Nusikaltimai
Lietuvos
valstybės <...>
(BK, 2000-0926, Nr. VIII1968)

124
Baudžiamasis
kodeksas
XXIV
SKYRIUS
Nusikaltimai
asmens
privataus
gyvenimo
neliečiamumui
(BK, 2000-0926, Nr. VIII1968)

125 straipsnis. Valstybės paslapties atskleidimas
(ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo).

126 straipsnis. Valstybės paslapties praradimas
(sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo ir tais atvejais, kai ji
padaryta dėl neatsargumo).

166 straipsnis. Asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas
1. Tas, kas neteisėtai perėmė paštu ar per pasiuntinių paslaugos
teikėją siunčiamą siuntą ar siuntinį arba neteisėtai perėmė, fiksavo
ar stebėjo asmens elektroninių ryšių tinklais siunčiamus
pranešimus, arba neteisėtai fiksavo, klausėsi ar stebėjo asmens
pokalbius elektroninių ryšių tinklais, arba kitaip pažeidė asmens
susižinojimo neliečiamumą
167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens
gyvenimą rinkimas
1. Tas, kas neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens
gyvenimą,
168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų
gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas
1. Tas, kas be asmens sutikimo viešai paskelbė, pasinaudojo ar kitų
asmenų labui panaudojo informaciją apie kito žmogaus privatų
gyvenimą, jeigu tą informaciją jis sužinojo dėl savo tarnybos ar
profesijos arba atlikdamas laikiną užduotį, arba ją surinko
darydamas šio kodekso 165–167 straipsniuose numatytą veiką.

„Tas, kas ...“
(konkrečiai
nenurodyta, tačiau
gali būti taikoma ir
akademinės
bendruomenės
nariams)

Numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į
kitus dokumentus
Baudžiamas:
bauda arba
areštu, arba
laisvės atėmimu iki trejų metų.
Baudžiamas:
bauda arba
laisvės apribojimu, arba
areštu, arba
laisvės atėmimu iki trejų metų.
Baudžiamas
viešaisiais darbais arba
bauda, arba
laisvės apribojimu, arba
laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Nuo kada
numatyta
Nuo 2003-05-01
(kodekso
įsigaliojimo
data)
Nuo 2003-05-01
(kodekso
įsigaliojimo
data)
Papildyta dėl
neatsargaus
atskleidimo
Įstatymu:
Nr. XI-1472,
2011-06-21,
(įsig. 2011-0705)

Baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda,
arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba
laisvės atėmimu iki dvejų metų.
„Tas, kas... atsako
ir juridinis asmuo“
(konkrečiai
nenurodyta, tačiau
gali būti taikoma ir
akademinės
bendruomenės
nariams)

Baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda,
arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba
laisvės atėmimu iki trejų metų.
Baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda,
arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba
laisvės atėmimu iki trejų metų.
Už šiame str. numatytą veiką asmuo atsako
tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio skundas
ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

Nuo 2003-05-01
(kodekso
įsigaliojimo
data)

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS NORMATYVINIAI APIBRĖŽIMAI

2.7 lentelės tęsinys. Numatytos sankcijos ir rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus LR teisės aktuose

2.7 lentelės tęsinys. Numatytos sankcijos ir rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus LR teisės aktuose
Kur numatyta
XXX
SKYRIUS
Nusikaltimai
elektroninių
duomenų ir
informacinių
sistemų
saugumui
(BK, 2000-0926, Nr. VIII1968)

125

XLIII
SKYRIUS
Nusikaltimai ir
baudžiamieji
nusižengimai
valdymo tvarkai,
susiję su
dokumentų <...>
klastojimu
(BK, 2000-0926, Nr. VIII1968)

Kas baudžiamas

Galiojantys dokumentai
196 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims
1. Tas, kas neteisėtai sunaikino, sugadino, pašalino ar pakeitė
elektroninius duomenis arba technine įranga, programine įranga ar
„Tas, kas ...“
kitais būdais apribojo naudojimąsi tokiais duomenimis
(konkrečiai
padarydamas žalos
nenurodyta, tačiau
196 str.(3): Tas, kas padarė šiame straipsnyje numatytą veiką
gali būti taikoma
padarydamas nedidelės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą
mokslininkams /
198 straipsnis. Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir
tyrėjams)
panaudojimas
1. Tas, kas neteisėtai stebėjo, fiksavo, perėmė, įgijo, laikė, pasisavino,
paskleidė ar kitaip panaudojo neviešus elektroninius duomenis
Už aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių
pažeidimus:
1. Tas, kas pažeidė teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos arba
gamtos išteklių <...> naudojimo, taisykles, jeigu tai sukėlė pavojų
„Tas, kas ...“
žmogaus gyvybei ar sveikatai arba dėl to galėjo būti padaryta
(konkrečiai
didelės žalos orui, žemei, vandeniui, gyvūnams ar augalams ar
nenurodyta, tačiau
atsirasti kitų sunkių padarinių aplinkai (270 str.1)
gali būti taikoma
mokslininkams /
2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką arba
tyrėjams)
sistemingai pažeidinėjo teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos
arba gamtos išteklių naudojimo, <...> taisykles, jeigu dėl to buvo
padaryta didelės žalos orui, žemei, vandeniui, gyvūnams ar
augalams ar atsirado kitų sunkių padarinių aplinkai“ (270 str.2)
300 str.(1) Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu
dokumentu
1. Tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą
dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą
„Tas, kas ...“
dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo
(konkrečiai
nenurodyta, tačiau
300 str.(3). Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas
gali būti taikoma
veikas, jeigu dėl to buvo padaryta didelės žalos, arba <...>,
mokslininkams /
panaudojo ar realizavo,
tyrėjams)

Numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į
kitus dokumentus

Nuo kada
numatyta

Baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda,
arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda,
arba laisvės apribojimu, arba areštu
Baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki
4 metų.

Nuo 2007-07-21
(Įstatymas Nr.
X-1233, 200706-28, Žin.,
2007, Nr. 813309)

Bauda arba
laisvės apribojimas,
arba areštas, arba
laisvės atėmimas iki 3 metų.

Bauda arba
arba areštas, arba
laisvės atėmimas iki 6 metų

Nuo 2003-05-01
(kodekso
įsigaliojimo
data)

Bauda arba
arba areštas, arba
laisvės atėmimas iki 3 metų
Baudžiamas laisvės atėmimu iki 6 metų.

Nuo 2003-05-01
(kodekso
įsigaliojimo
data)

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

Baudžiamasis
kodeksas
XXXVIII
SKYRIUS
Nusikaltimai ir
baudžiamieji
nusižengimai
aplinkai
(BK, 2000-0926, Nr. VIII1968)

Už kokius pažeidimus

Kur numatyta

126

LR
administracinių
teisės
pažeidimų
kodeksas
(LRATPK,
1985-12-13, Nr.
X-4449)
Negalios nuo
2016-04-01
14 SKIRSNIS
Pažeidimai,
kuriais
kėsinamasi į
nustatytą
valdymo tvarką

Už kokius pažeidimus

Kas baudžiamas

Galiojantys dokumentai
Neteisėtas mokslo kūrinio arba jų dalies atgaminimas, viešas
(konkrečiai
paskelbimas, kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir
nenurodyta, tačiau
priemonėmis nekomerciniais tikslais, taip pat neteisėtų kopijų gali būti taikoma ir
platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais (21410 str.)
akademinės
bendruomenės
nariams)
Tokie pat veiksmai (21410 str.)
Padaryti asmens,
bausto administracine nuobauda už
straipsnio pirmojoje dalyje numatytus
pažeidimus
Kūrinio, kuriam taikoma autorinė teisė, atgaminimas, paskleidimas
ar viešas atlikimas bet kokiais būdais ir priemonėmis
komerciniams tikslams, neturint sutarties su autoriumi arba jo
(konkrečiai
teisių perėmėju (21410 str.)
nenurodyta, tačiau
gali būti taikoma ir
mokslininkams
(tyrėjams))
Už neteisėtą asmens duomenų tvarkymą (LR duomenų teisinės
apsaugos įstatymo pažeidimus) (214(14) str.)

Tokia pat veika (214(14) str.)

Asmuo (konkrečiai
nenurodyta, tačiau
gali būti taikoma ir
mokslininkams
(tyrėjams))
Asmuo, jau baustas
administracine
nuobauda už
pirmoje straipsnio
dalyje numatytą
pažeidimą

Numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į
kitus dokumentus

Nuo kada
numatyta

Bauda nuo 290 iki 579 eurų su kūrinio
neteisėtų kopijų konfiskavimu.

Įsigaliojo nuo
1998-03-13
(Administracinių
teisės pažeidimų
kodekso straipsnių pakeitimo
įstatymas
pakeitimo
ĮSTATYMAS,
1998 m. vasario
24 d. Nr. VIII643)
Galiojo nuo
1996-07-31 iki
1998-03-13
(Negaliojimą
nusako
ĮSTATYMAS,
1998 m. vasario
24 d. Nr. VIII643)

Bauda nuo 579 iki 869 eurų su kūrinio
neteisėtų kopijų ir jų gamybos priemonių ar
įrangos konfiskavimu.

Bauda nuo 5 tūkstančių iki 15 tūkstančių litų
su neteisėtai atgamintų kūrinio egzempliorių
konfiskavimu. (NEGALIOJA)

Bauda nuo 145 iki 290 eurų.

Bauda nuo 290 iki 579 eurų.

Nuo 1998.04.29
(Įstatymas Nr.
VIII-687,
98.04.07, Žin.,
1998, Nr. 401065)

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS NORMATYVINIAI APIBRĖŽIMAI

2.7 lentelės tęsinys. Numatytos sankcijos ir rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus LR teisės aktuose

2.7 lentelės tęsinys. Numatytos sankcijos ir rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus LR teisės aktuose
Kur numatyta
LR
administracinių
teisės
pažeidimų
kodeksas
(LRATPK,
1985-12-13, Nr.
X-4449)
Negalios nuo
2016-04-01

127

14 SKIRSNIS
Pažeidimai,
kuriais
kėsinamasi į
nustatytą
valdymo tvarką

Kas baudžiamas

Galiojantys dokumentai
Už duomenų subjekto teisių pažeidimus (LR duomenų teisinės Asmuo (konkrečiai
apsaugos įstatymo pažeidimus) (214(16) str.)
nenurodyta, tačiau
gali būti taikoma ir
mokslininkams
(tyrėjams))
Tokia pat veika (214(16) str.)
Asmuo, jau baustas
administracine
nuobauda už
pirmoje straipsnio
dalyje numatytą
pažeidimą
214(18) str.: „Tarnybos paslapties praradimas, sunaikinimas,
Asmuo (konkrečiai
sugadinimas. Įslaptintos informacijos, kuri yra tarnybos paslaptis,
nenurodyta, tačiau
neteisėtas praradimas, sunaikinimas, sugadinimas, jeigu tai padarė
gali būti taikoma ir
asmuo, kuriam ši informacija buvo patikėta įstatymų nustatyta
mokslininkams
tvarka“
(tyrėjams))
Už žalą aplinkai:
„LR jūros rajono <...> moksliniai tyrimai <...>, galinti turėti
neigiamos įtakos jūros aplinkai, be nustatyta tvarka aplinkos
apsaugos institucijos leidimo <...>“ (56 str.)
„Laukinių augalų ir grybų naudojimas mokslo <...> tikslams <...>
pažeidžiant nustatytą tvarką“ (66 str.)

Numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į
kitus dokumentus
Bauda nuo 145 iki 290 eurų.

Bauda nuo 290 iki 579 eurų

Bauda iki 1158 eurų

Bauda nuo 144 iki 2896 Eur

Piliečiams
(konkrečiai
nenurodyta, tačiau
gali būti taikoma ir
mokslininkams
(tyrėjams))

Nuo kada
numatyta

Bauda nuo 28 iki 57 Eur

Nuo 2004-02-14
(Nr. IX-1995,
2004-01-29,
Žin., 2004, Nr.
25-763)

Nuo 1999.12.30
(Įstatymas Nr.
VIII-1486,
99.12.21, Žin.,
1999, Nr. 1133286)
Įsigaliojo nuo
1994.05.06
(Įstatymas Nr. I442, 1994.04.21,
Žin., 1994, Nr.
34-618)
Įsigaliojo nuo
2002-12-27
(Įstatymas Nr.
IX-1260, 200212-10, Žin.,
2002, Nr. 1245623)
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7 SKIRSNIS
Administraciniai
teisės
pažeidimai
aplinkos
apsaugos,
gamtos išteklių
naudojimo ir kt.

Už kokius pažeidimus

Kur numatyta
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ŠMM įsakymas
„Dėl
rekomendacijų
akademinės
etikos
kodeksams
patvirtinimo“
(ŠMM, 200512-05, Nr.
ISAK-2485).
Negalioja nuo
2009-06-24

Už kokius pažeidimus

Kas baudžiamas

Negaliojantys dokumentai
Pvz.: Mokslinės tiriamosios veiklos pažeidimai:
1. Tyrimo duomenų padirbinėjimą arba manipuliavimą jais;
2. Sąmoningą gautų duomenų, prieštaraujančių tyrimo hipotezei,
nutylėjimą;
3. Sąmoningai klaidinantį informacijos apie empirinio tyrimo metodiką
pateikimą;
Dėstytojai už
4. Empirinio tyrimo duomenų, kompiuterių programų, empirinės
akademinės etikos
medžiagos pavyzdžių, rankraščio vagystę arba sąmoningą sugadinimą;
(bendrųjų normų,
5. Plagijavimą, t. y. svetimo teksto, idėjos arba išradimo pateikimas
mokomosios ir
kaip savo;
mokslinės
6. Nepamatuotą bendraautorystės primetimą jaunesniems kolegoms ar
tiriamosios veiklos)
pavaldiniams;
pažeidimus
7. Mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba organizacijų įnašo neigimą
arba nutylėjimą;
8. Nekorektišką, tendencingą kolegos darbo kritikavimą ir sąmoningą
menkinimą dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar
kitokių su vertinamo mokslinio darbo profesionalumu nesusijusių
motyvų.
(1) plagijavimą, (2) sukčiavimą, (3) padirbinėjimą, (4) pagalbą
kitam atliekant nesąžiningą akademinį veiksmą, arba/ ir
(5) kyšininkavimą.
Studentai už
akademinės etikos
pažeidimus
Už studento pareigų pažeidimus

LR Aukštojo
mokslo
įstatymas (LRS,
2000-03-31, Nr.
VIII-1586)
Negalioja nuo
2009-05-12

Studentas

„1) grubiai pažeidė aukštosios mokyklos statutą bei vidaus tvarką
reglamentuojančius aktus;
2) nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų.“

Studentas

Numatytos sankcijų alternatyvos / nuorodos į
kitus dokumentus

Nuo kada
numatyta

Sankcijos
atsižvelgiant
į
pažeidimo
sunkumą: 1) moralinio poveikio priemonės
(pvz., pastaba, įspėjimas, įvertinimo
paviešinimas ir pan.). 2) Rekomendacinio
pobūdžio kodekso priežiūrą vykdančios
institucijos sprendimai priimant sprendimą
dėl darbo sutarties pratęsimo, dėl darbuotojo
skyrimo į aukštesnes pareigas, atestuojant
aukštesnei kvalifikacinei kategorijai gauti ir
vidinės atestacijos metu bei kitais atvejais.
Nuo įsakymo
priėmimo dienos
2005-12-05

Sankcijos taikomos atsižvelgiant į pažeidimo
sunkumą: 1) moralinio poveikio priemonės
ir 2) drausminės nuobaudos (pvz., pastaba,
įspėjimas, įvertinimo paviešinimas ir pan.) –
skiriamos vadovaujantis aukštosios mokyklos
statutu bei vidaus tvarką reglamentuojančiais
aktais
Drausminės nuobaudos studentams:
1) pastaba;
2) papeikimas;
3) griežtas papeikimas;
4) pašalinimas iš aukštosios mokyklos.
„Drausminių nuobaudų skyrimo tvarką
nustato aukštosios mokyklos statutas. <...>
(LRS, 2000-03-31, Nr. VIII-1586, Sk750.1,2)
Studentas gali būti pašalintas iš aukštosios
mokyklos
(LRS, 2000-03-31, Nr. VIII-1586, Sk7-50.4)

Nuo 2000-09-01
iki 2009-05-12
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2.7 lentelės tęsinys. Numatytos sankcijos ir rekomendacijos nuobaudoms už akademinės etikos pažeidimus LR teisės aktuose
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Svarbu pažymėti, kad šių dviejų dokumentų atsiradimą skiria beveik dešimties metų
laikotarpis. Pirmojo iš šių dokumentų atsiradimui stimulą davė 2005 m. LR Aukštojo mokslo
įstatymą papildę du susiję punktai (LRS, 2005-06-30, Nr. X-292):
8 straipsnis. 28 straipsnio papildymas 9 dalimi. „Aukštųjų mokyklų dėstytojai
vadovaujasi dėstytojų etikos kodeksu, kurį pagal (Švietimo ir mokslo – aut. past.)
Ministerijos parengtas rekomendacijas parengia ir tvirtina aukštoji mokykla.“
13 straipsnis. 49 straipsnio 3 dalies papildymas 5 punktu: „Studentai privalo <...>
laikytis studentų etikos kodekso, kurį pagal Ministerijos parengtas rekomendacijas
parengia ir tvirtina aukštoji mokykla, suderinusi su studentų atstovybe.“
Šie punktai įsigaliojo nuo 2005-08-01. Antrojo iš minimų dokumento atsiradimas
užprogramuotas 2009 m. LR Mokslo ir studijų įstatyme. Tiksliau, 2005 m. ŠMM Ministro
įsakymu (2005-12-05, Nr. ISAK-2485) patvirtintų Rekomendacijų galiojimas buvo
panaikintas 2009-06-24 dėl naujai priimto LR Mokslo ir studijų įstatymo (priimtas 2009-04-30,
Nr. XI-242, įsigaliojo 2009-05-12), kuriame buvo apibrėžtos naujos institucijos veiklos
gairės ir 53 straipsnyje numatyta, jog:
„Akademinė bendruomenė <...> vadovaujasi Akademinės etikos kodeksu, kurį pagal
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus rekomendacijas parengia ir tvirtina
mokslo ir studijų institucijos.“
Įdomu pastebėti, kad pirmasis dokumentas buvo (ir yra) skelbiamas ir http://www.lrs.lt teisės
aktų duomenų bazėje, o antrasis, vėlesnis, kol kas tik išleidusios institucijos tinklalapyje.
Nepaisant to, abu dokumentai yra patvirtinti įsakymais, tačiau skirtingų mokslo politiką
įgyvendinančių institucijų: LR ŠMM ir LR AEPK Tarnybos.
Lyginamoji šių dokumentų analizė parodė, kad naujesnės, 2015 m. paskelbtos
rekomendacijos mokslo (ir studijų) organizacijų etikos kodeksams buvo du kartu didesnės
apimties puslapių, žodžių ir spaudos ženklų be tarpų parametrų atžvilgiu (2.8 lentelė). Be to,
abiejuose dokumentuose yra įvardinti kodekso tikslai, o 2015 m. dokumente iš karto po jų –
išskirtos etikos kodekso funkcijos. Faktas, jog yra išplėstas etikos kodekso paskirties
išaiškinimas, rodo, kad etikos kodekso svarba akademinės etikos politikoje yra neabejojama.
Kalbant apie analizuojamų abiejų dokumentų tikslinę auditoriją, ji apima tiek studentus, tiek
dėstytojus, tiek mokslinius tyrimus atliekančius asmenis. Tačiau esminis skirtumas pirmųjų
rekomendacijų nuo vėlesnių tas, kad pirmosios buvo skirtos etikos kodeksams aukštosiose
mokyklose rengti, o mokslinių tyrimų institutams šios rekomendacijos nebuvo privalomos,
nors, dalis šių organizacijų etikos kodeksus rengė prieš pasirodant 2015 m. rekomendacijoms
vadovaudamosi pirmosiomis (pvz. LTI, GTC, LAEI, LKI, LAMMC).
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Nr.
Parametrai
1. Išleidusi institucija
2. Vadovavosi
3. Pavadinimas
4. Kam skirta
5. Patvirtinimo data
6. Patvirtinimo dokumentas
(rūšis, numeris)
7. Priedai
8. Paskelbta
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9. Įsigaliojo nuo
10. Kada ir kaip pranešta
institucijoms
11. Galiojimo pabaigos data
12. Negaliojimą nusakantys
dokumentai

13. Nustatytas terminas

14.
15.
16.
17.

Puslapių skaičius
Žodžių skaičius
Ženklų skaičius
Dokumente įvardijami

2005 m. rekomendacijos
2015 m. rekomendacijos
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
2000 m. LR aukštojo mokslo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi ir 49 2009 m. LR Mokslo ir studijų įstatymo 53 str. 4 punktu, 55 str. 3 punktu
straipsnio 3 dalies 5 punktu (remiantis 2005-06-30 pakeitimais)
ir 64 str. 3 punktu
Rekomendacijos akademinės etikos kodeksams
Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų (toliau –
kodeksas) priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijos
Aukštosioms mokyklos
Mokslo ir studijų institucijoms
2005-12-05
2015-03-31
Įsakymas Nr. ISAK-2485
Įsakymas Nr. V-16
Nėra
Valstybės žinios: 2005-12-13 Nr.145-5299

Studento sąžiningumo deklaracijos forma (pavyzdys)
Institucijos tinklapyje: http://www.etika.gov.lt/wp-content/uploads/
2015/04/Rekomendacijos.pdf
2005-12-14
2015-03-31
Nėra duomenų
2015-04-15 Kontrolieriaus raštas Mokslo ir studijų institucijoms „Dėl
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus rekomendacijų
įgyvendinimo“
2009-06-24
Nėra
ŠMM ministro 2009-06-10 Įsakymas Nr. ISAK-1203 Dėl švietimo ir Nėra
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-2485 „Dėl
rekomendacijų akademinės etikos kodeksams patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios. Įsigaliojo 2009-06-24. Priėmė: LR ŠMM. Šaltinis:
Valstybės žinios: 2009-06-23 Nr.74-3037
Rekomendacijose nustatyta, kad „Aukštosios mokyklos iki 2006 m. kovo Rekomendacijose – nėra, tačiau 2015.04.15 Kontrolieriaus rašte
1 d., vadovaudamosi patvirtintomis Rekomendacijomis, turi parengti ir institucijoms prašoma pateikti informaciją apie esamą etikos kodeksą ir
2.1. patvirtinti dėstytojų etikos kodeksus; 2.2. suderinusios su studentų atsiųsti atnaujintą akademinės etikos kodeksą iki 2015 m. birželio 15 d.
atstovybėmis, patvirtinti studentų etikos kodeksus.“
elektroniniu paštu lraepk@lrs.lt.
5
10
1834
3791
13776
28006
Akademinės etikos kodeksų tikslai, pagrindinės akademinės etikos Akademinės etikos kodeksų tikslai, pagrindinės akademinės etikos
normos, kodeksų priėmimo bei įgyvendinimo nuostatos.
normos, kodeksų priėmimo bei įgyvendinimo nuostatos.
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2.8 lentelė. 2005 m. ir 2015 m. rekomendacijų akademinės etikos kodeksams dokumentų palyginimas

2.8 lentelės tęsinys. 2005 m. ir 2015 m. rekomendacijų akademinės etikos kodeksams dokumentų palyginimas
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Nr.
Parametrai
2005 m. rekomendacijos
18. Dalių skaičius
3 dalys + 6 skirsniai
19. Pasikartojančių/ panašių
1. Bendrosios etikos normos
dalių/skirsnių pavadinimai 2. Mokomosios veiklos etika
3. Mokslinės tiriamosios veiklos etika
4. Kodekso priėmimas ir įgyvendinimas
5. Studentų akademinės etikos normos
20. Pagrindiniai struktūros
Atskirtos dalys: dėstytojų etikos kodeksas ir studentų etikos kodeksas
skirtumai
21. Vartojamų sąvokų
Yra dokumento tekste (akademinė laisvė; priekabiavimas prie studentų
apibrėžimai
ar kolegų; plagijavimas; kyšininkavimas)

Yra atskiroje dalyje „Bendrosios nuostatos“ (akademinė bendruomenė;
akademinė etika; akademinės etikos klausimus nagrinėjanti institucija;
pamatinės akademinės etikos vertybės; socialiai atsakingas elgesys;
suinteresuotosios šalys)
Yra
dokumento
tekste
(akademinė
laisvė;
plagijavimas;
kyšininkavimas)
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Šaltinis: parengta remiantis (ŠMM, 2005-12-05, Nr. ISAK-2485) ir (LRAEPKT, 2015-03-31, Nr. V-16).

2015 m. rekomendacijos
6 dalys + 4 skirsniai
1. Bendrosios etikos normos
2. Pedagoginės veiklos etika
3. Mokslinės veiklos etika
4. Kodekso priėmimas ir įgyvendinimas
5. Studentų ir klausytojų akademinės veiklos etika
Sąžiningumo deklaracija (pateikta priede)
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Abiejuose aptariamuose dokumentuose yra atskira dalis, skirta mokslinės veiklos etikos
nuostatoms ir pažeidimams apibrėžti. 2005 m. dokumente ši dalis apima 9 punktus, o 2015 m.
jų yra jau 15, tačiau pagrindinės naujovės, papildančios akademinio sąžiningumo principo
pažeidimų sąrašą mokslinės veiklos etikos dalyje 2015 m. rekomendacijose, yra tokios:
„17.5. Pagalba kitam atliekant akademinius veiksmus, pažeidžiančius akademinio
sąžiningumo principą.
17.6. Akademinis kyšininkavimas, t. y. atlygio už akademines paslaugas siūlymas arba
davimas (asmeninis arba grupinis).“
Šie du punktai yra beveik analogiški 2005 m. rekomendacijų „Studentų etikos kodeksas“
skyriaus atitinkamai 18.4 ir 18.5 punktams. Tai reikštų, kad akademinį sąžiningumą
pažeidžia nusižengimų kitų mokslinėje veikloje toleravimas, slėpimas ar pagalba juos
atliekant bei neoficialaus atlygio siūlymas / ėmimas už mokslinės veiklos atlikimą.
Tiek vienose, tiek kitose rekomendacijose šios dalies pirmu punktu pažymėta, kad pamatiniai
mokslinės veiklos principai yra sąžiningumas ir tiesos siekis. Tačiau naujesniame dokumente
šios dalies pirmame punkte šalia atsiranda nauji socialiniai aspektai: akcentuojamas tyrėjo
elgesys teigiant, jog jis „turi būti grindžiamas moralumu ir socialiai atsakingu elgesiu“
(LRAEPKT, 2015-03-31, Nr. V-16). Kitas naujas ir svarbus atsiradęs socialinis aspektas yra
tas, jog „mokslinis tyrimas neturi daryti žalos visuomenei ir aplinkai“ (LRAEPKT, 2015,
SK3-17). Čia verta pastebėti panašumus tarp dviejų sąvokų apibūdinimų: „Socialiai
atsakingas elgesys – mokslo ir studijų institucijos ir jos akademinės bendruomenės nario
sąmoningas, etikos principais grįstas brandus elgesys ją supančioje – išorinėje ir vidinėje –
aplinkoje“ (LRAEPKT, 2015, SK1-3.5) ir „Socialiai atsakingas elgesys – organizacijos
sąmoningas, etiniais principais grįstas brandus elgesys supančioje – išorinėje ir vidinėje –
aplinkoje“ (Tauginienė, 2013, p. 5). Palyginimas rodo, kad rekomendacijose pateiktas
apibrėžimas iš esmės atitinka 2013 m. Loretos Tauginienės disertacijoje pateiktą apibrėžimą.
Analizuojant kitus šios dalies punktus nesunku pastebėti, kad kai kurie jų yra absoliučiai
identiški abiejuose dokumentuose (atitinkamai 2005 ir 2015 m.: 12.3 ir 17.1.4 (skiriasi tik
vieno žodžio galūnė); 12.4 ir 17.2 punktas, 12.8 ir 17.4), kiti yra keliais naujais žodžiais
praplėsti 2015 m. rekomendacijose (12.2 ir 17.1.3; 12.6 ir 17.1.5; 12.7 ir 17.1.6; 12.1 ir
17.1). Labai stipriai išplėstas punktas apie padirbinėjimą ir manipuliavimą (12.1 ir 17.1), tai
pat naujose rekomendacijose detaliau apibrėžtas plagijavimas (12.5 ir 17.3), tačiau šių
punktų praplėtimai yra labai panašūs į 2005 m. dokumente „Studentų etikos kodeksas“
skyriuje pateiktus detalius apibūdinimus. Šie plagijavimo, padirbinėjimo ir manipuliavimo
sąvokų išaiškinimo praplėtimai „Mokslinės veiklos etikos“ dalyje galimai atspindi tam tikras
mokslinėje veikloje paaštrėjusias problemas ir / arba didėjantį susirūpinimą dėl šių
pažeidimų prevencijos. Pvz., detalus plagiavimo apibūdinimas:
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„17.3 Plagijavimas, t. y. idėjų, duomenų ar tekstų nusavinimas nenurodant jų
autoriaus, t. y. svetimų idėjų pateikimas kaip savų. Būdingi plagijavimo atvejai:
17.3.1. pateiktas svetimas tekstas be citavimo ženklų – kabučių arba kito pobūdžio
išskyrimo iš viso teksto (pavyzdžiui, atskira pastraipa, kursyvu);
17.3.2. perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar duomenis
nenurodytas tikslus šaltinis.“ (LRAEPKT, 2015, SK3-17.3)
Taigi rengiant 2015 m. rekomendacijas buvo remiamasi 2005 m. rekomendacijomis, kai kuriuos
dalis / punktus perkeliant, sukeičiant vietomis, praplečiant arba pakeičiant jų formulavimą.
Kalbant apie vienų ir kitų rekomendacijų praktinę reikšmę, šie dokumentai neabejotinai
turėjo lemiamą įtaką, kad valstybinėse ir nevalstybinėse beveik visose Lietuvos aukštosiose
universitetinėse (18 iš 20) ir visose neuniversitetinėse mokyklose akademinės etikos
kodeksai jau yra priimti. Išskyrus Europos humanitarinį (EHU) ir LCC tarptautinį
universitetus. EHU internetiniame tinklalapyje skelbiamose 2014 m. atliktose SKVC
išvadose pažymėta, kad etikos kodeksas yra „rengimo stadijoje“, o LCC oficialiame
tinklalapyje duomenų apie kodekso buvimą nėra. Tačiau 2015 m. rugpjūčio mėn. rasta
nuoroda, kad „LCC veikia laikantis visų etikos kodo ir skaidrumo principų <...>“.
(http://www.lcc.lt/lt/pradzia/apie-mus/vadovybe/).
Dalis universitetų, turėjusių etikos kodeksus iki naujų rekomendacijų atsiradimo, jau
pasitvirtino naujus etikos kodeksus, pavyzdžiui, Mykolo Romerio universitetas (2015-06-02)
ir Klaipėdos universitetas (2015-06-19). Remiantis 2015 m. rugpjūčio mėn. sukaupta
oficialiuose aukštųjų neuniversitetinių aukštųjų mokyklų interneto tinklalapiuose skelbta
informacija, mažiausiai šešios auštosios mokyklos iš 23 jau turi etikos kodeksus, parengtus
pagal naująsias 2015 m. rekomendacijas, tai – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
(KMAIK), Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM), Panevėžio kolegija
(PANKO), Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK), ŠV. Ignaco Lojolos kolegija (ILK), Socialinių
mokslų kolegija (SMK) ir Marijampolės kolegija (MARKO) (išvardytos chronologine tvarka
nuo anksčiausiai 2015 m. patvirtinto etikos kodekso).
Kalbant apie etikos kodeksų atsiradimą valstybiniuose mokslinių tyrimų institutuose, šių
dokumentų pasirodymas organizacijose taip pat nulemtas patvirtintų rekomendacijų.
Visi 13 institutų (http://www.mita.lt/lt/nuorodos/mokslo-ir-studiju-institucijos) jau turi
pasitvirtinusios etikos kodeksus – 2015 m. rugpjūčio mėn. jie jau buvo paskelbti oficialiuose
institutų tinklalapiuose, o keturiose organizacijose etikos kodeksai yra atnaujinti arba priimi
vėliau nei 2015 m. rekomendacijos: tai LKI (2015-04-30), LSTC (2015-06-18), LKTI
(2015-05-26) bei LLTI (2015-06-30) etikos kodeksai.
Apibendrinant galima teigti, jog šie abu dokumentai yra labai svarbūs akademinės etikos
politikos kūrimuisi Lietuvoje. Laikotarpį nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo iki 2005 m.
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galima laikyti tik akademinės etikos politikos užuomazgos etapu, kada LR teisės aktuose
terminas „akademinė etika“ nebuvo minimas ir tik nedidelė dalis mokslo institucijų savo
iniciatyva turėjo pasitvirtinusios akademinės etikos kodeksus, o LR teisiniuose
dokumentuose dėmesys buvo skiriamas tik išimtinai biomedicinos tyrimų etikos
reikalavimams ir jų pažeidimų prevencijai.

3. Atitiktis tarp teisinio mokslinių tyrimų etikos reguliavimo ES ir LR:
2010 m. situacija
Aurelija Novelskaitė, Anna Lipnevič
2010 m. analizuotoje tyrimų etiką reguliuojančių EK dokumentų bazėje pirmoji iš
vienuolikos toliau aptariamų temų (1) Tyrimų etika ir EK etikos priežiūra buvo nusakyta
1 ES galiojančiu dokumentu (t. y. Sprendimas Nr. 1982/2006/EB) ir 2 tiesiogiai susiejamais
LR SAM (2007.11.15 Nr. V-922) ir LR ŽŪM (2009.03.19 Nr. 3D-177) Lietuvos ministrų
įsakymais. Minimas ES dokumentas yra vienas iš nedaugelio naudojamoje EK bazėje
pateikiamų dokumentų, kurių dėmesio centre yra įvairių mokslo sričių moksliniai tyrimai.
Nors viso dokumento kartu su priedais apimtis gana didelė (21299 žodžiai, 41 psl.),
Sprendimo (su preambule) tekstas tėra neužpildyti 6 psl. (3126 žodžiai). Svarbu, kad
tiesioginė nuoroda į mokslinių tyrimų etikos klausimus šiame dokumente pateikta du kartus.
Tai yra, Preambulėje (30) nurodoma, kad:
Vykdant mokslinius tyrimus, remiamus pagal Septintąją bendrąją programą, reikėtų
vadovautis pagrindiniais etikos principais, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijoje nurodytus principus. Į Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupės
nuomonę yra ir bus atsižvelgiama. Moksliniuose tyrimuose taip pat turėtų būti
atsižvelgiama į Protokolą dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos ir sumažintas gyvūnų naudojimas
moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, siekiant ilgainiui atsisakyti gyvūnų naudojimo.
(Pastaba: pajuodinta autorių)
Be to, Sprendimo Nr. 1982/2006/EB straipsnis nr. 6 pavadintas „Etikos principai“ ir jame
nurodoma, kad (1) „Visa pagal Septintąją bendrąją programą vykdoma mokslinių tyrimų
veikla atliekama laikantis pagrindinių etikos principų.“ Tačiau toliau šiame straipsnyje
nurodoma, kokie (išskirtinai biomedicinos mokslų srities) tyrimai (ne)finansuojami.
Taigi konkrečiai mokslinių tyrimų etikos klausimams nusakyti dokumente skiriama labai
mažai vietos: panaudojami tik 169 žodžiai (1/5 dokumento teksto ar mažiau nei 1/100 viso
teksto su priedais). Be to, tyrimų etika aktualizuojama tik biomedicinos mokslų srityje
atliekamų tyrimų atžvilgiu; kitų mokslo sričių tyrimai paliečiami tik labai apibendrintai –
naudojant nuosaikią tariamosios nuosakos formą („reikėtų vadovautis“) ir tik paminint, bet
neįvardinant „pagrindinių etikos principų“.
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Abiejuose LRS duomenų bazėje rastuose tiesiogiai su aukščiau minėtu ES dokumentu
siejamuose LR dokumentuose nėra nei vienos tiesioginės nuorodos į (mokslinių tyrimų)
etiką, nors viename iš jų pristatomos tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros
projektų administravimo taisyklės, o kitame – antimikrobiniams preparatams atsparių
mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 m. programa, kurios vienas iš uždavinių –
„vykdyti mokslinius tyrimus, nagrinėjančius antimikrobinių preparatų vartojimą ir
mikroorganizmų atsparumo didėjimą“ (III-21.5). Taigi minimo ES dokumento įsigaliojimą
(2006 m.) lydinčiuose LR dokumentuose (2007 m., 2009 m.) mokslinių tyrimų etikos
klausimai tiesiogiai neįvardinami; pastarieji dokumentai aktualūs tik vienoje mokslų srityje –
tai biomedicinos mokslai (konkrečiau – biologija, medicina, žemės ūkio mokslai).
Svarbu pastebėti, kad trys EK dokumentų bazėje išskirtos temos – (2) Tyrimai, apimantys
eksperimentus su gyvūnais, (4) Tyrimai, apimantis genetinį modifikavimą ir (6) Tyrimai,
apimantys medicinines intervencijas – buvo nusakytos didžiausiais skaičiais dokumentų.
(Konkrečiau, EK dokumentų bazėje rasta atitinkamai 16, 8 ir 29 dokumentų, ir 66, 158 ir 216
tiesiogiai susiejamų LR teisinių dokumentų.) Šios trys temos yra tiesiogiai susijusios su
išskirtinai biomedicinos mokslų sričių tyrimais – taigi ir tiesioginių nuorodų į mokslinius
tyrimus dokumentuose yra gausu. Be to, pastarosios nuorodos yra gana detaliai analizuotos
ne viename moksliniame darbe (žr. pvz., Balsienė ir Maksvytienė, 2008; Dranseika, Noreika
ir Gefenas, 2009; Gefenas, 2007; Williams, 2005; kt.) bei nagrinėjamos masinės informacijos
priemonėse (žr. pvz., Bernardinai.lt, 2015). Tuo metu tema (11) Tyrimų etika ir socialiniai
mokslai nėra nusakoma jokiais ES teisiniais privalomąją galią šalims narėms turinčiais
dokumentais; taigi tolimesnė šią temą nusakančių dokumentų analizė nėra įmanoma.
Nepaisant to, trumpai apžvelgiant naudojamoje dokumentų bazėje pateikiamus pastarąją
temą nusakančius dokumentus, įdomu atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Viena, šioje
dokumentų grupėje pateikiami keli tarptautinio lygio dokumentai, kurie savo esme tiesiogiai
nukreipti į biomedicinos mokslų srities tyrimus (pvz., Niurnbergo Kodeksas (1947), PMA
Helsinkio deklaracija (2000), PSO operacinės rekomendacijos biomedicininių tyrimų
priežiūrą atliekantiems etikos komitetams (2000)). Nežinant tikrųjų šių dokumentų pateikimo
pastarojoje temoje motyvų, belieka daryti prielaidą: plėtojantis tarpdisciplininiams
požiūriams medicininiai ir socialiniai aspektai tyrimuose kartais neatsiejamai persipina
(pvz., kūno sociologijos tema, įvairūs medikalizacijos aspektai). Kitas paaiškinimo
reikalaujantis pastebėjimas yra tai, kad tarp dokumentų yra pateikiamos nuorodos į
konkrečias organizacijas (pvz., Amerikos vertintojų bendrija, Britų psichologinė bendrija,
Britų sociologijos asociacija, Tyrimų etikos centras Goteburgo universitete). Viena vertus,
organizacijų išryškinimas verstų galvoti, kad šios organizacijos yra labiausiai pažengusios
tyrimų etikos srityje. Tačiau kita vertus, matant sąrašą organizacijų, kurių etikos kodeksai ir
pareiškimai pristatomi šioje serijoje dokumentų, kelių organizacijų sąrašas atrodo neįtikinamai.
Taigi EK dokumentų bazėje apibūdinant tyrimų etikos tematiką socialinių mokslų kontekste
dauguma pateiktų dokumentų yra etikos kodeksai, etikos principai, rekomendacijos, elgesio
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kodeksai ir pan., kurie priklauso su socialiniais mokslais susijusioms organizacijoms
(pvz., Amerikos antropologų asociacija, Britų edukacinių tyrimų asociacija, Kanados
psichologijos asociacija, Suomijos nacionalinis tyrimų etikos socialiniuose ir
humanitariniuose moksluose komitetas, Rinkos tyrimų bendrija, etc.). Šių pavyzdinių
dokumentų pristatymą lydi du projektai: ES Etikos kodeksas socio-ekonominiams tyrimams
(RESPECT) (http://www.respectproject.org/ethics/412ethics.pdf) ir Palyginamoji nacionalinių etikos komitetų funkcionavimo 18 šalių narių studija (COMETH (98)13) (dokumentų
bazėje pateikta nuoroda neveikė, o prieinamos nuorodos nerasta). Nors dalis nuorodų
neleidžia pasiekti nurodytų dokumentų, vis dėlto empirinio mokslinių tyrimų etikos tyrimo
prasme, šioje dokumentų kolekcijoje galima rasti naudingos informacijos (pvz., kelių tyrimų
rezultatai); mokslinių tyrimų etikos praktinio įgyvendinimo prasme čia galima rasti naudingų
pavyzdžių (pvz., mokslo organizacijoms kuriant savus etikos kodeksus). Nepaisant to,
nepakankamai sistemiškas dokumentų pateikimas ir teisinių dokumentų nepateikimas
tiesiogiai nurodo į mažesnį dėmesį socialinių ir humanitarinių sričių mokslinių tyrimų etikai
ir leidžia formuluoti išvadą, kad pastarųjų sričių mokslinių tyrimų etika ES lygmenyje nėra
laikoma tiek pat svarbia, kiek, pvz., biomedicinos mokslų srities tyrimų etika.
Tema (7) Tyrimai, kuriuose dalyvauja vaikai dokumentų bazėje buvo nusakyta
9 dokumentais, tačiau iš kurių tik 1 – EP ir ET Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 dėl
pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų – turi privalomąją teisinę galią šalims ES narėms.
Nors ši tema galėtų būti traktuojama kaip aktuali tiek aukščiau minėtuose biomedicinos, tiek
socialinių mokslų tyrimuose, minimame Reglamente dėmesio centre yra specifinė tyrimų
rūšis – „vaistinių preparatų vartojimo pediatrijoje moksliniai tyrimai“, „pediatriniai
moksliniai tyrimai“. Apskritai, visame dokumente gausu nuorodų ne tik į pastaruosius
tyrimus, bet ir į „Europos mokslinių tyrimų erdvę“, „Bendrijos bendrąsias mokslinių tyrimų
<...> programas“ ir pan. Tačiau atliekamos analizės atveju yra svarbiau tai, kad vienas šio
dokumento tikslų – „užtikrinti, kad dėl vaikų populiacijos gydymui vartojamų vaistinių
preparatų būtų atliekami aukštos kokybės etiški moksliniai tyrimai“ (Preambulė, 4).
Taigi, nors tiesiogiai etika dokumente minima dar kelis kartus (pvz., siūloma, kad „galutinėje
Pediatrijos komiteto sudėtyje <...> būtų asmenų, turinčių patirties su pediatrijoje vartojamais
vaistiniais preparatais susijusiose mokslo srityse, įskaitant <...> etikos <...> sritis“ (II.4)),
visas dokumentas turėtų būti traktuojamas kaip aktualus vykdant mokslinius (bet tik
specifinės mokslų srities) tyrimus.
LRS bazėje rasti 3 su šiuo dokumentu tiesiogiai siejami LR teisiniai dokumentai. Vienas jų
yra LR SAM įsakymas (2007-07-10 Nr. V-596), tačiau jo aktualioje versijoje moksliniai
tyrimai nėra minimi. Šiame dokumente naudojamos teminės alternatyvos – tai pasiūlymas
remtis „mokslinėmis rekomendacijomis dėl žmonėms skirtų vaistinių preparatų kokybės,
saugumo ir veiksmingumo“ (V.72), mokslinis pagrindimas tam tikrų nukrypimų (V.74).
Kitame rastame LR SAM įsakyme (2007-08-13 Nr. V-681), kurio pavadinime minimi
„pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų“ moksliniai tyrimai, tiesioginė nuoroda į etiką
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buvo rasta tik tarp organizacijų (Lietuvos bioetikos komitetas), kurių atstovės ir atstovai
įsakymų buvo skelbiami darbo grupės narėmis / nariais. Trečiame rastame LR SAM įsakyme
(2010-09-07 Nr. V-763) buvo aptiktos 3 tiesioginės nuorodos, tačiau tik į biomedicinos
tyrimų etiką. Tiksliau, rastos nuorodos yra susijusios su LBEK veikla; jose sakoma, kad
viena iš sąlygų, kai „LBEK turi teisę priimti sprendimą neišduoti pritarimo atlikti klinikinį
vaistinio preparato tyrimą liudijimo“ yra „pateiktų dokumentų duomenys prieštarauja LR
biomedicininių tyrimų etikos įstatyme ir GKP taisyklėse nustatytiems biomedicininių
tyrimų etikos reikalavimams“ (III.34.2) ir kad „LBEK gali priimti sprendimą sustabdyti
arba nutraukti pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo galiojimą, jeigu
turi svarbių priežasčių nuspręsti, kad atliekant klinikinį tyrimą nesilaikoma teisės aktuose
numatytų biomedicininių tyrimų etikos reikalavimų“ (III.54). Rastos nuorodos leidžia
daryti išvadą, kad analizuoti dokumentai reglamentuoja tik biomedicinos tyrimus, kuriuose
dalyvauja vaikai; kitų (pvz., socialinių, humanitarinių) mokslo sričių tyrimai dokumentuose
neaptariami. Be to, šios nuorodos dar kartą iliustruoja griežtą biomedicinos mokslų srities
tyrimų etikos teisinį reglamentavimą. Papildomai svarbu atkreipti dėmesį, kad analizuojant
tyrimų su vaikais temos apibrėžimą LR teisiniuose dokumentuose buvo prasminga į analizę
įtraukti Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Aktuali redakcija: 2011-01-01
(http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390093)), kuriame, kaip parodė
dokumento apžvalga, moksliniai tyrimai minimi gana dažnai. Tai gali būti tolimesnių šios
srities tyrimų objektas.
Kitose – fizinių, technologijos – mokslų srityse atliekamų tyrimų etikos klausimus liečia
kelios EK bazėje išskirtos temos. Viena šių temų – (3) Tyrimai, apimantys dvejopą arba
netinkamą panaudojimą – bazėje nusakyta tik 2 ES dokumentais, iš kurių kaip privalomąją
galią turintis dokumentas į analizę įtrauktas tik 1. Tai – Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo,
susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą. Tačiau ir vėl: kadangi šiame
dokumente nerasta nei viena tiesioginė nuoroda į mokslinius tyrimus ar, tuo labiau,
mokslinių tyrimų etiką, bei nerastas nei vienas su šiuo dokumentu tiesiogiai siejamas
LR teisės aktas, toliau pastarojo ES dokumento analizė nebeturi prasmės.
Kita šiai sričiai priskirtina tema – tai (8) Tyrimai, kurių rezultatai patentuojami. Ši tema
nusakyta iš viso 8 ES dokumentais, iš kurių analizei atrinkti tik 3. Konkrečiau, tai 1973 m.
priimta Europos patentų išdavimo konvencija, 1998 m. EP ir ET Direktyva 98/44/EB dėl
teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos ir 2000 m. paskelbta EP Rezoliucija dėl
žmogaus klonavimo. Pirmajame iš paminėtų dokumentų randama tik viena tiesioginė
nuoroda į mokslą. Tai nurodymas, kad „atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai“
„nėra laikoma išradimais“ (II.1.52(2a)); taigi ir nepatentuojami. Dviejuose tiesiogiai su šiuo
dokumentu siejamuose LR teisiniuose aktuose jokių nuorodų į mokslą ar mokslinių tyrimų
etiką nėra. Antrajame iš anksčiau paminėtų ES dokumentų, moksliniai tyrimai minimi
2 kartus. Abi nuorodos randamos dokumento Preambulėje, kur sakoma, kad dokumentas
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patvirtinamas atsižvelgiant ir į tai, jog „ypač genetinės inžinerijos srityje, mokslo tyrimams
ir plėtrai reikia daug labai rizikingų investicijų, ir todėl tik tinkama teisinė apsauga gali
padaryti jas pelningas“ (2) ir kad „patentų sistema panašiai turėtų skatinti šios srities
[biotechnologijos – aut.] mokslo tyrimus“ (11). Taigi įdomu pastebėti, kad šiuo atveju
kalbama apie (numanoma, piniginio) pelno didinimą, bet ne tyrimų etinių aspektų
apibrėžimą; be to, dokumente akcentuojami išskirtinai biomedicinos mokslų srities tyrimai.
Su pastaruoju ES dokumentu siejamas vienas iš pagrindinių aprašomą temą nusakančių LR
dokumentų – tai Patentų įstatymas (1994-01-18 Nr.I-372), kurio aktualioje redakcijoje
(2007-05-19) moksliniai tyrimai minimi pakartojant jau aukščiau minėtą apibrėžimą, kas
„nėra laikoma išradimais“ (I.2.1), nurodant, kad „Jeigu išradimas sukurtas įmonėje, įstaigoje,
organizacijoje, atliekančioje mokslinio tyrimo <...> darbus pagal sutartį su užsakovu, kuris
finansuoja atitinkamą darbą, teisė į išradimo patentą nustatoma šia sutartimi“ (I.7),
apibrėžiant, kad „tarnybinis išradimas – tai išradimas, sukurtas <...> esant konkrečiam
pavedimui, <...> mokslinio tyrimo arba technologijų kūrimo metu“ (I.8.2) ir nurodant, kad
patento savininkas neturi teisės „drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, naudoti,
siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tą [patentuotą – aut.] gaminį“ ar „drausti
kitiems asmenims be jo leidimo naudoti tą [patentuotą – aut.] būdą bei naudoti, siūlyti parduoti,
parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tuo būdu gautą gaminį“, jei šie veiksmai
„atliekami eksperimentiniams arba mokslinių tyrimų tikslams ir tai netrukdo normaliai
naudoti patentą ir nepagrįstai nepažeidžia teisėtų patento savininko interesų“ (III.26.2).
LR teisinių dokumentų bazėje nerastas nei vienas dokumentas, tiesiogiai siejamas su
paskutiniu iš teminėje grupėje minėtų ES dokumentų.
Dar viena, numanomai fizinių ir / arba technologijos mokslų srityse atliekamų tyrimų etikos
prasme aktuali EK bazės tema – tai (9) Tyrimai, kuriuose atsižvelgiama į aplinką ir plėtrą.
Vėlgi, nors ši tema bazėje buvo nusakyta 16 įvairių ES dokumentų, privalomą galią šalims
narėms turinčių (taigi ir tinkamų analizei) iš jų tebuvo 2. Viename iš tų dokumentų –
1998 m. paskelbtoje EP ir ET Direktyvoje 98/8/EB 1998 m. dėl biocidinių produktų
pateikimo į rinką – rasta gana daug nuorodų į mokslinius tyrimus, tačiau tik kaip į
referencinių žinių šaltinį (pvz., „atsižvelgiant į šiuolaikines mokslo ir technikos žinias“,
„tam, kad ši direktyva būtų įgyvendinta, jos priedai derinami su mokslo ir technikos
pažanga“ ir pan.). Be to, dokumento 17 str. „Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra“ skirtas
tiesiogiai nusakyti sąlygas, kurioms esant (ne)gali būti „atliekamas joks eksperimentas ar
bandymas, susijęs su dar neautorizuoto biocidinio produkto arba veikliosios medžiagos,
skirtos naudoti tik biocidiniame produkte, pateikimu į rinką, jeigu nevykdomos šios sąlygos“
(17.1). Pastarosios sąlygos traktuotinos kaip etinės nuostatos, tačiau aktualios specifinės
srities tyrimams, kadangi, remiantis LR SAM ministro įsakymu (Nr. 358, 2002-07-08)
biocidas – tai „veikliosios medžiagos ir (ar) preparatai, skirti sunaikinti, sulaikyti,
nukenksminti, išvengti poveikio arba kitokiu būdu kontroliuoti bet kurį kenksmingą
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organizmą cheminėmis arba biologinėmis priemonėmis“ (I.4.2.). Nėra netikėta, kad 10 iš 15
atrastų tiesiogiai su Direktyva siejamų LR teisnių dokumentų pavadinimuose minimi
biocidai. Tačiau šiuose dokumentuose tiesioginių nuorodų į mokslinius tyrimus nerasta, kaip
ir kituose 3 su minima Direktyva siejamuose LR teisės aktuose. Tačiau Pašarų įstatymo
pakeitimo įstatyme (2010-01-14 Nr. XI-654) ir LR SAM įsakyme (2009-01-19 Nr. V-18)
randamos alternatyvios nuorodos. Tiksliau, pastarajame įstatyme nusakytos Pašarų mokslo
komiteto funkcijos, kurios traktuotinos ir kaip (bent sąlyginai) apimančios ir šios srities
mokslinių tyrimų etikos priežiūrą (IV.11). Minėtajame įsakyme, nusakančiame medicinos
prietaisų saugos techninius reikalavimus, alternatyvios nuorodos yra „mokslinė literatūra“,
„mokslinis pagrindimas“, įvairių institucijų „mokslinė nuomonė“. Taigi šiuo atveju ir vėl
kalbama tik apie išskirtines, specifines biomedicinos mokslų sritis; numanoma atsakomybė
dėl srityse atliekamų mokslinių tyrimų etikos priskiriama specialioms institucijoms
(komitetui, Europos vaistų agentūrai, etc.).
Kito čia analizuojamo ES dokumento – Tarptautinės sutarties dėl maisto ir žemės ūkio
paskirties augalų genetinių išteklių, – kuris ES buvo pasirašytas 2001 m., o LR įsigaliojo
2005 m., tekste aptinkamos nuorodos į mokslinius tyrimus tokiame kontekste: „Maisto ir
žemės ūkio paskirties augalų genetinių išteklių išsaugojimas, tyrimas, rinkimas,
apibūdinimas, įvertinimas ir dokumentavimas“ (II.5). Tai rodo, kad šis dokumentas yra
aktualus vykdant išskirtinai žemės ūkio mokslų srities mokslinius tyrimus. Pavyzdžiui,
laikantis nuomonės, kad „Tvarus maisto ir žemės ūkio paskirties augalų genetinių išteklių
naudojimas“ (6.2) yra tam tikra etinė nuostata, tai jos realizavimas šalyje būtų rėmimas
mokslinių tyrimų, „praturtinančių ir išsaugančių biologinę įvairovę kuo labiau didinant
vidurūšinę ir tarprūšinę įvairovę ūkininkų labui, ypač tų, kurie kuria ir naudoja savo pačių
veisles ir taiko ekologinius principus palaikydami dirvos derlingumą ir kovodami su ligomis,
piktžolėmis ir kenkėjais“ (6.2.b). Taigi šios srities mokslinių tyrimų etikos palaikymas ir
kontrolė priklauso nuo nacionalinės valstybės prioritetų ir valios.
Kitas su mokslinių tyrimų etika, tačiau jau tarptautiniame lygmenyje, susijęs klausimas, kuris
aptariamas dokumente – tai žemės ūkio mokslų srities tyrimų atlikimo vieta. Dokumente sakoma:
Susitariančiosios Šalys susitaria teikti pirmenybę: i) mokslinio bei techninio švietimo ir
profesinio rengimo maisto ir žemės ūkio paskirties augalų genetinių išteklių išsaugojimo
ir tvaraus naudojimo srityje programų kūrimui ir (arba) stiprinimui, <...> iii) mokslinių
tyrimų atlikimui pirmiausia ir kur įmanoma besivystančiose ir ekonomiką
pertvarkančiose šalyse, bendradarbiaujant su tokių šalių institucijomis, ir tokių
mokslinių tyrimų gebėjimų ugdymui tose srityse, kuriose jie yra reikalingi. (XIII.13.2(c))
Viena vertus, dokumente išreikšta išsivysčiusių šalių nuostata padėti vystyti reikiamus
gebėjimus atsilikusiose šalyse skamba kaip mokslinių tyrimų kokybės siekimas, tai yra,
išreiškia etinę nuostatą. Kita vertus, kadangi dokumente nėra kalbama apie su moksliniais
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tyrimais susijusias rizikas, bet tik apie tai, kad „Susitariančiosios Šalys susitaria pagal
daugiašalę sistemą imtis priemonių, kad per privataus ir viešojo sektorių dalyvavimą šiame
straipsnyje nustatytų rūšių veikloje, per partnerystes ir bendradarbiavimą, įskaitant su
privačiu sektoriumi besivystančiose ir ekonomiką pertvarkančiose šalyse, atliekant
mokslinius tyrimus ir kuriant technologijas būtų siekiama dalytis komercine nauda“
(XIII.13.2d(i)), kyla klausimas: ar šitokia nuostata nėra susijusi su žemesnio išsivystymo
lygio šalių išnaudojimu?
Be to, tik 1 iš 2 su pastaruoju ES dokumentu tiesiogiai siejamų LR teisinių aktų pateikiamos
nuorodos į mokslinius tyrimus. Šios nuorodos randamos LR Aplinkos ministro įsakyme
(2007-02-26 Nr. D1-124) aprašinėjant esamą augalų nacionalinių genetinių išteklių
saugojimo būklę bei numatomus Programos rezultatus.
Svarbu paminėti ir dar 2 EK bazėje išskirtas temas. Viena jų yra (5) Tyrimai, apimantys
duomenų apdorojimą, kuri nusakyta 24 ES dokumentais, ir iš kurių analizei tinkamais rasti 7.
Kita tema – (10) Tyrėjų saugumas, kuri minimoje informacinėje bazėje nusakyta iš viso
13 ES dokumentų, iš kurių analizei atrinkti tik 11 ir su kuriais tiesiogiai susiejamų
nacionalinių teisės aktų LR teisinių dokumentų bazėje rasta iš viso 42. Detalesnės abiejų šių
temų dokumentų aprašomoji analizės ir jų sąsajos su LR nacionaliniais teisės aktais
pristatymas pateikti tolimesniame šios dalies skyriuje, todėl plačiau čia ši tema neaprašoma.
Kadangi ES ir tiesiogiai siejamų LR teisinių aktų apžvalga neleido pasiekti rezultato, kurio
tikėtasi pradedant tyrimą – tai yra, nebuvo rasta pakankamai informacijos suformuluoti
nuosekliam mokslinių tyrimų etikos apibrėžimui ES ir / arba LR – papildomai atlikta
dokumentų paieška „priešinga linkme“. Papildyti pastarojo darbo rezultatai pateikti
tolimesniuose šios monografijos dalies skyriuose. Tačiau apibendrinant šį skyrių svarbu
pastebėti, kad ES teisinių ir šalims narėms privalomąją galią turinčių dokumentų, kurie
pateikiami kaip aktualūs mokslinių tyrimų etikos srityje, ir tiesiogiai su pastaraisiais siejamų
LR teisinių dokumentų analizė verčia daryti išvadą, kad vis dėlto daugumos ES ir,
atitinkamai, LR dokumentų dėmesio centre atsiduria biomedicinos mokslų sričių tyrimai;
kitos mokslų sritys atsiranda dokumentų dėmesio centre daug rečiau (pvz., fiziniai,
technologijos mokslai) arba niekada (pvz., socialiniai, humanitariniai mokslai). Atitinkamai,
akivaizdu, kad biomedicinos mokslų srities tyrimų etikos klausimai apibrėžiami aiškiausiai ir
kontroliuojami griežčiausiai; o štai socialinių mokslų srities tyrimų etikos klausimai gali būti
tik numanomai atsekami keliuose dokumentuose (pvz., reguliuojančiuose asmens duomenų
apsaugą). Be to, tyrėjų elgsenos etikos klausimai (plačiau žiūrėti kituose šios dalies
skyriuose) ES ir, atitinkamai, LR teisiniuose dokumentuose nusakomi tik tiesioginėje
sąsajoje su tyrimo vykdymu; kiti kontekstai – pavyzdžiui, santykiai su kolegėmis ir
kolegomis, rezultatų pristatymas – dokumentuose neaptariami. Šia prasme atliktos analizės
rezultatą geriausiai apibūdintų performuluota Halse ir Honey (2005, p. 2142) mintis:
dokumentuose labai retai nusakoma tai, kas galėtų būti laikoma „geru (etišku) tyrimu“ ir
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(beveik) niekada – kas būtų laikoma „gera (-u) tyrėja (-u)“; pagrindinis dėmesys
dokumentuose skiriamas reikalavimams, kurių patenkinimas siejamas su tuo, kas būtų
laikoma „gera organizacija“. Taigi dokumentų analizė suponuoja prielaidą, kad mokslinių
tyrimų etiškumo užtikrinimas – tai dalis organizacijos, kurioje vykdomas tyrimas, elgsenos.
Apskritai, analizuotuose dokumentuose (išskyrus nukreiptus į biomedicinos mokslų sritis)
tiesioginės nuorodos į mokslinius tyrimus retos, dar rečiau minima mokslinių tyrimų etika.
Tai rodo, kad dauguma ES dokumentų bazėje pristatomų teisinių aktų yra bendro pobūdžio,
skirti ne tiesioginiam mokslinių tyrimų etinių aspektų apibrėžimui, reguliavimui. Be to,
vertinant patį dokumentų rinkimo analizei procesą ir tuo pačiu eilinio tyrimus vykdančio
asmens galimybes rasti konkrečios mokslų srities tyrimų etikos klausimų teisinius
apibrėžimus ar bent orientacines gaires, reikia pripažinti, kad naudota ES dokumentų bazė
nėra tam tinkama. Taip pat sudėtinga tokią informaciją rasti ir LR teisinėje sistemoje. Todėl
būtų tikslinga pasiekti, kad ES teisinių dokumentų bazė, pristatoma kaip mokslinių tyrimų
etikos srityje aktualių teisinių dokumentų rinkinys, turėtų būti patobulinta bent tiek, kad joje
pateikiami dokumentai būtų griežčiau susisteminti, atnaujinti, be dublikatų, su aktyviomis
nuorodomis; atitinkamai, jei šia dokumentų baze planuojama naudotis ateityje,
rekomenduotina tai daryti kritiškai įvertinus pateikiamus tekstus. Be to, būtų naudinga
sukurti viešai prieinamą LR teisinių dokumentų kolekciją, kurioje būtų pateikiama teisinė ir
kitokia informacija, tiesiogiai susijusi su mokslinių tyrimų etikos klausimais visose mokslų
srityse (puikus tokios bazės pavyzdys yra LBEK tinklalapis (http://bioetika.sam.lt/)).
Ir apskritai, mokslinių tyrimų etikos klausimai turėtų būti aktyviau diegiami į nacionalinę
mokslo politiką; biomedicinos mokslų srityse atliekamų tyrimų reguliavimas ir priežiūra šiuo
atveju yra sektinas pavyzdys.
Atliktos analizės rezultatai leidžia vertinti analizuotų dokumentų tarpusavio atitikimą tik
labai atsargiai dėl kelių pagrindinių priežasčių. Viena, ES (ir sekant jais – LR) teisiniuose
dokumentuose rastos tik labai fragmentiškos nuorodos į mokslinius tyrimus; tiesioginės
nuorodos į etikos klausimus moksliniuose tyrimuose yra dar retesnės. Akivaizdi išimtis čia –
biomedicinos mokslų srityse (pirmiausiai – medicinos, veterinarijos, toliau – biologijos,
farmacijos) atliekami tyrimai. Analogiškai didžiausias dėmesys šiose mokslų srityse
atliekamiems tyrimams pastebimas ir LR teisiniuose dokumentuose. Nėra abejonės, kad ES
teisinės nuostatos yra įdiegtos į LR teisinę sistemą (tą rodo ir rastas tiesiogiai siejamų
dokumentų skaičius), tačiau tik atlikus papildomą dokumentų paiešką LRS teisinių
dokumentų bazėje atsirado galimybė į analizuojamų dokumentų bazę įtraukti LR mokslo
politikos dokumentus. Taigi viena vertus, remiantis tuo būtų galima konstatuoti, kad ES
dokumentais nusakomi mokslinių tyrimų etikos klausimai į LR teisinę sistemą nėra
pakankamai gerai integruoti. Kita vertus, atlikus detalią naudotos ES dokumentų bazės analizę
kyla klausimas dėl dokumentų komplekto kokybės apskritai. Gal šioje bazėje tiesiog nėra
pateikti visi galimi tematiškai reikšmingi dokumentai? Galiausiai, atlikus elementarias
patikrinimo operaciją (t. y. patikrinus su LR Mokslo ir studijų įstatymu (2009-04-30 Nr. XI-242)
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tiesiogiai siejamus dokumentus) nei vieno ES mastu aktualaus teisinio dokumento nebuvo
rasta. Nors šis patikrinimas yra visiškai fragmentiškas, jis leidžia kelti prielaidą, kad
nacionalinius (vidinius?) mokslo politikos klausimus reglamentuojančių dokumentų reiktų
ieškoti šalies viduje. Jei ši prielaida teisinga, mokslinių tyrimų etikos teisinio reguliavimo
tarptautinis palyginimas (pvz., šalyse, kurios sąlyginai yra naujos ES narės ir yra teisinių
sistemų sinchronizavimo su bendra ES teisine sistema etape) įmanomas tik dirbant
tarptautinėje komandoje.
Atitikties tarp ES ir LR teisinių mokslinės veiklos ir / arba mokslinių tyrimų
etiką reglamentuojančių dokumentų analizės atvejis: teisinė asmens duomenų
apsauga mokslinio tyrimo etikos kontekste
Aurelija Novelskaitė
Asmens duomenų apsaugos tematika nagrinėjama įvairiuose kontekstuose ir įvairiais
rakursais, nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse. Konkrečiau, asmens duomenų
apsaugos problematika analizuojama studijose apie elektroninius medicinos registrus
(žr. pvz., Sandea ir Cadariu, 2009) ir genetinius biobankus (žr. pvz., Gertz, 2004) ir genetinį
privatumą (žr. pvz., Caenazzo, Tozzo ir Rodriguez, 2010), e-valdymą (žr. pvz., Kö ir Molnár,
2009), vartotojų duomenų apsaugą (žr. pvz., Komanosky ir Acquisti, 2009) ir asmens
duomenų dalinimąsi versle (žr. pvz., Godof, 2005), studentų konsultavimo paslaugas
aukštojo mokslo sektoriuje (žr. pvz., Jenkins ir Potter, 2007), statistinių duomenų
panaudojimą (žr. pvz., Tammilehto-Luode, 2001) ir darbą su duomenimis
(žr. pvz., Asinari, 2004), ir net apie tam tikroms etninėms grupėms priklausančių individų
diskriminacijos sustiprėjimą (žr. pvz., De Schutter ir Ringelheim, 2008). Akademinėje
literatūroje taip pat nemažai dėmesio skiriama ir išskirtinai teisinių asmens duomenų
apsaugos apibrėžimų bei reguliavimų kuriant ir tobulinant įstatyminę bazę analizei
(žr. pvz., Azmi, 2007; Blume, 1997; Bennett, 1997; Jawahitha, Ishak ir Mazahir, 2007;
Tammilehto-Luode, 2001). Šios studijos vykdomos analizuojant patirtis ir teisines sistemas,
tokių šalių kaip ES (žr. pvz., Godof, 2005; Asinari, 2004) ir JAV (žr. pvz., Godof, 2005;
Komanosky ir Acquisti, 2009; Newman ir Bach, 2004), Kanada (Bennett, 1997), Malaizija
(Azmi, 2007; Jawahitha, Ishak ir Mazahir, 2007), Jungtinė Karalystė (žr. pvz., Jenkins ir
Potter, 2007), Prancūzija (žr. pvz., Godof, 2005), Danija (žr. pvz., Blume, 1997), Italija
(žr. pvz., Caenazzo, Tozzo ir Rodriguez, 2010), Islandija (žr. pvz., Gertz, 2004), Suomija
(žr. pvz., Tammilehto-Luode, 2001), Rumunija (žr. pvz., Sandea ir Cadariu, 2009) ir
Vengrija (žr. pvz., Kö ir Molnár, 2009), ir kitos šalys (žr. pvz., Blume, 1997; Gertz, 2004).
Tuo metu pagrindiniuose Lietuvos sociologų žurnaluose asmens duomenų apsaugos
klausimas pastaraisiais 10 metų beveik neanalizuotas. Kitaip sakant, tokios tematikos darbų
nerasta peržiūrėjus visus internete publikuojamus žurnalų Sociologija. Mintis ir veiksmas
(http://www.ku.lt/sociologija/),
Filosofija.
Sociologija
(http://www.lmaleidykla.lt/
filosofijasociologija/), Socialinių mokslų studijos (http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/
sms/apie_leidini/) ir Socialiniai tyrimai (http://www.su.lt/index.php?option=com_content
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&view=article&id=1412&Itemid=661&lang=lt) numerius. Gal ir paradoksalu, bet apie
asmens duomenų apsaugos problematiką neužsimenama analizuojant, pavyzdžiui,
elektroninių dokumentų tvarkymą viešajame sektoriuje (Ozalienė ir Saparnienė, 2009) ar
duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklais galimybes (Belevičius, 2008), teisės žinoti ir
laisvės informuoti problematiką (Aleknonis, 2010), ar grėsmes, susijusias su mokslo ir
technologine pažanga (Balžekienė et al., 2009: 204). Taigi galima tvirtinti, kad asmens
duomenų apsaugos socialiniai aspektai – sąlyginai nauja sociologinio tyrimo tema.
Visose anksčiau minėtose užsienio šalyse atliktose studijose apžvalginiame, analitiniame ar
palyginamajame kontekste minima ES teisinė duomenų bazė (ar atskiri dokumentai), kuri,
kaip pažymi bent dalis autorių, „ne visada yra pakankama, kad būtų apsaugoti asmens
duomenys“ (Godof, 2005, p. 71) ar „jautrius“ duomenis, susijusius su rase ir etnine
priklausomybe“ (De Schuttern ir Ringelheim, 2008, p. 358). Be to, kaip pastebi Blume
(1997), „ES duomenų apsaugos Direktyvos pasekmės skiriasi individualiose šalyse narėse“ ir
kad pastarosios pasekmės „priklauso nuo esamų nacionalinių reglamentų ir, ypač, nuo
teisinės tradicijos ir kultūros asmens duomenų apsaugos atžvilgiu“ (p. 65). Pavyzdžiui,
užsienio šalių literatūroje randamos (pvz., vartotojų žalos dėl asmens duomenų apsaugos
pažeidimų) studijos, kur problematika nagrinėjama remiantis ekonomikos ir teisės teorijomis
(Komanosky ir Acquisti, 2009). Tačiau išsamių analitinių šio reiškinio akademinių studijų
Lietuvoje nei teisininkų, nei ekonomistų darbuose rasti kol kas nepavyksta. Vėlgi,
peržiūrėjus visus internete publikuotus žurnalų Jurisprudencija (http://www.mruni.eu/lt/
mokslo_darbai/jurisprudencija/apie_leidini/) ir Ekonomika (http://www.leidykla.vu.lt/
mokslo-darbai/ekonomika/) numerius, rastos vos kelios publikacijos šia tema. Pavyzdžiui,
Civilka (2001) pateikia tik išsamų aktualių šios srities dokumentų aprašymą. Tuo tarpu
Lydeka (2007) asmens duomenų apsaugos teisinius dokumentus tik pamini bendroje
Lietuvoje ratifikuotų ES dokumentų apžvalgoje, Kiškis (2010) tematiką mini teisinio
elektroninio marketingo reguliavimo kontekste; analizuojant, pavyzdžiui, marketingo etiką
(Abromaitytė-Sereikienė, 2005), asmens duomenų apsaugos klausimai neaptarinėjami.
Atskirai verta pastebėti, kad gerai pasikapsčius Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
tinklalapyje (http://www.ada.lt) galima rasti Phare Dvynių projekto 2 komponentės
2.2 veiklas – studijas „Duomenų apsauga švietimo srityje“ ir „Duomenų apsauga darbo
vietoje“, kuriose aprašomi aktualūs ES teisės aktai ir aptariama situacija Lietuvoje. LR
Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos banko bendrame projekte – tinklalapio
(http://www.euro.lt) gilumose taip pat galima rasti išsamų „Direktyvos 95/46/EC ir
Konvencijos ETS Nr. 108 įgyvendinimo pasekmių įvertinimo“ tyrimą (EKT grupė, 2002).
Toks – valdymo, bet ne mokslinio pažinimo lygmenyje – pastebimas dėmesys gali būti
paaiškintas tuo, kad 2002 m. „dauguma respondentų yra susipažinę su asmens duomenų
apsaugą Lietuvoje reglamentuojančiais įstatymais“, tačiau „su Direktyva 95/46/EC
susipažinę mažiau nei 40 proc., su Konvencija Nr. 108 – daugiau nei 50 proc. apklaustų
įmonių ir organizacijų“ (EKT grupė, 2002: 75). Be to, „dauguma atsakiusiųjų įmonių ir
organizacijų atstovų mano, kad nagrinėjami teisės aktai jokios tiesioginės naudos jiems
nesuteiks“ (ten pat). Papildomai „tyrimo metu buvo susisiekta su nevyriausybinėmis
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organizacijomis, tiesiogiai suinteresuotomis tyrimo rezultatais“, tačiau „didžioji dalis
suinteresuotų asociacijų nėra pasidomėjusios nagrinėjamais asmens duomenų apsaugos teisės
aktais ir susijusiomis problemomis. Šių organizacijų atstovai teigė, jog šis klausimas jiems
nėra aktualus ir su tuo susijusių tyrimų nebuvo daroma“ (ten pat). Verta atkreipti dėmesį, kad
metodologine prasme šis tyrimas įdomus tuo, kad pastarosios išvados formuluojamos
remiantis nuomone 30 (n, tyrimo imtis) esamų ar potencialių duomenų valdytojų, kai iš viso
tokių potencialių respondentų tyrimo metu buvo 68426 (N, generalinė aibė).
Taigi darant prielaidą, kad situacija nuo 2002 m. reikšmingai nepasikeitė (bent jau jokių aiškiai
atpažįstamų ženklų nepastebima), tai ji yra tokia: nei apie asmens duomenų apsaugą yra daug
žinoma, nei ja labai domimasi Lietuvoje. Tačiau, kaip dar 2000 m. pradžioje pastebėjo Civilka
(2001), „daugelio sričių (sociologinės, istorinės, medicininės) moksliniai tyrimai tiesiogiai
priklauso nuo asmens duomenų“ (p. 6). Taigi, kas sakoma ES ir atitinkamuose Lietuvos
dokumentuose apie asmens duomenų naudojimą moksliniuose tyrimuose? – tai klausimas, į
kurį šiame skyriuje ir siekiama pabandyti atsakyti, remiantis tikslingai atrinktų ES dokumentų
ir Lietuvos nacionalinių teisės aktų (2.9 lentelė) apžvalgine analize.
2.9 lentelė. Tiesiogiai siejami ES dokumentai ir Lietuvos įstatymai, reglamentuojantys
asmens duomenų apsaugą
ES teisiniai dokumentai
Dokumento pavadinimas
Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens
duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108)
Strasbūras, 1981 m. sausio 28 d.
Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens
duomenų automatizuotu tvarkymu papildomas protokolas dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių
duomenų srautų, 2001 m. Lapkričio 8 d. , Strasbūras
Direktyva 95/46/EB Europos Parlamento ir Tarybos
1995 m. spalio 24 d. dėl asmenų apsaugos ryšium su
asmens duomenų apdorojimu, ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/66/EB dėl
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos
telekomunikacijų sektoriuje
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr.
45/2001 2000 m. gruodžio 18 d. dėl asmenų apsaugos
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens
duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB
2002 m. liepos 12 d. dėl asmens duomenų tvarkymo ir
privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių)
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2006/24/EB
2006 m. kovo 15 d. dėl duomenų, generuojamų arba
tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių
paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš
dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB

Data
1981 m.

Data

Lietuvos įstatymai
Dokumento pavadinimas
Nerasta tiesiogiai susiejamų

2001 m.

1995 m. 1996 m. 1. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos Įstatymas (1996 m.
birželio 11 d. Nr. I-1374; pakeitimai 1998,
2000, 2002, 2002, 2003, 2004, 2008)
2. Lietuvos Respublikos Valstybės
1997 m.
Registrų Įstatymas (1996 m. rugpjūčio 13
d. Nr. I-1490, pakeitimai 2004, 2009)
2001 m.
Nerasta tiesiogiai susiejamų

2001 m. 2000 m., 1. Lietuvos Respublikos Bendrojo
2004 m. pagalbos centro Įstatymas (2004 m.
gegužės 25 d. Nr. IX-2246; pakeitimai
2006, 2010)
2. Lietuvos Respublikos Elektroninių
2006 m.
ryšių Įstatymas (2004 m. balandžio 15 d.
Nr. IX-2135; pakeitimai 2008)
3. Lietuvos Respublikos Reklamos Įstatymas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII1871; pakeitimai 2006, 2008, 2010)

Šaltiniai: ES dokumentų ES teisinių dokumentų bazės „Etikos įstatymai, reguliavimas ir konvencijos“
[http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1244]; Lietuvos įstatymų Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų paieškos sistema [http://www.lrs.lt]. Prieigos 2010 m.
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Konkrečiau, papildant informaciją, kuri pateikiama monografijos metodologinėje dalyje,
šiame skyriuje pristatomos studijos pagrindu yra iš išeitiniu tašku laikomos tyrimų etikos
klausimus reglamentuojančių ES dokumentų bazės „Etikos įstatymai, reguliavimas ir
konvencijos“ 11 temų pasirinkta viena tema – „Tyrimai, apimantys duomenų apdorojimą“.
Kaip minima metodologinėje dalyje, šioje temoje pristatomi 7 ES šalims narėms privalomąją
galią turintys dokumentai (2.9 lentelė); temą papildo panaudojant LRS tinklalapyje esančią
Teisės aktų paieškos sistemą atrasti tiesiogiai su minėtais ES dokumentais siejami
nacionaliniai teisės aktai. Pažymėtina, kad ankstesnės panašios teisinių dokumentų
kompiliacijos (žr. pvz., Civilka, 2001; EKT grupė, 2002) sudarytos beveik prieš 10 metų.
Svarbu pastebėti, kad 2.9 lentelėje išvardintų dokumentų apžvalginė turinio analizė turi kelis
ap(si)ribojimus. Viena, šiuo atveju apsiribojama tik tais LR įstatymais, kurie minėtoje LRS
Teisės dokumentų bazėje tiesiogiai siejami su įvardintais ES dokumentais, tačiau
nesigilinama į (beveik) nesuskaičiuojamą gausybę poįstatyminių aktų ir kitų dokumentų.
Kitas ap(si)ribojimas – tai naudojamos analitinės kategorijos. Konkrečiau, analizuojant
tekstus ieškota tiesioginių nuorodų į mokslinius tyrimus, tačiau apeinamos netiesioginės
galimos / suponuojamos / numanomos / interpretacinės ir panašios sąsajos su moksline
veikla. Taigi toliau pateikiamuose apžvalginės analizės rezultatuose nėra aprašinėjama, kas
apskritai sakoma konkrečiuose dokumentuose, nes tai padaryta jau ne kartą pakankamai
nuosekliai ir išsamiai (žr. pvz. lietuvių kalba Civilka, 2001; anglų kalba Godof, 2005); toliau
pateikiamos ištraukos iš ES ir LR teisinių dokumentų, kuriose esama tiesioginių nuorodų į
mokslinius tyrimus ir / arba kitas tiesiogiai su moksliniais tyrimais susijusias veiklas.
Pradedant asmens duomenų apsaugos teisinio reguliavimo apžvalgą mokslinių tyrimų /
veiklos srityje ES ir Lietuvoje verta paminėti, kad Newman ir Bach (2004) teigia, jog
pirmasis pasaulyje duomenų apsaugos įstatymas buvo priimtas Vakarų Vokietijoje Hesse
valstijoje 1970 m.; pastarojo įstatymo priėmimas kitose Europos šalyse tęsėsi vėlesnius
20 metų (p. 403). Tačiau Civilka (2001), analizuodamas privatumo sąvokos istorinę raidą
mini Prancūziją, kur dar 1858 m. uždrausta viešai publikuoti privačius / asmeninius faktus ir
nustatytos griežtos baudos už šių draudimų pažeidimą (p. 7). Taigi skirtinguose literatūros
šaltiniuose fiksuojamas beveik vieno amžiaus trukmės laikotarpis, skiriantis galimas
pirmąsias dėmesio į duomenų apsaugą atkreipimo datas. Nepaisant to, svarbu pastebėti, kad
Lietuvoje šios srities įstatymai priimami sekant ES dokumentus. Kaip rašo Civilka (2001),
„Lietuva, atrodo, ilgai snaudusi nusprendė ir šioje srityje aklai sekti EB“ (p. 6). Taigi, kaip
tas atrodo konkrečiai teisinių dokumentų forma?
Pirmas pagal publikavimo datą ES informacinėje bazėje atskiriamas dokumentas yra 1981 m.
sausio 28 d. Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu
tvarkymu (ETS Nr. 108). Šiame dokumente tiesioginė nuoroda į mokslinius tyrimus yra
viena. Tai – išimčių ir apribojimų nusakymas (II.9-3) skelbiant, kad:
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8 straipsnio b, c ir d punktuose nurodyti teisių apribojimai gali būti numatyti įstatyme
dėl automatizuotų asmens duomenų naudojimo statistikai arba moksliniams tyrimams,
jeigu nėra akivaizdaus pavojaus pažeisti duomenų subjektų privatų gyvenimą.
(Pastaba: čia ir toliau visose cituojamose dokumentų ištraukose pateikti pajuodinimai
ar kitaip išskirtos teksto dalys yra padaryti šio teksto autorės.)
Čia minimi teisių apribojimai – tai II. 8 straipsnio „Papildomos duomenų subjektų
garantijos“ nurodymas, jog Visiems asmenims turi būti suteikta galimybė:
b) atitinkamais laiko tarpais, pernelyg neuždelsiant ir už nepernelyg didelę kainą gauti
patvirtinimą, ar jų asmens duomenys yra saugomi automatizuotai, bei gauti aiškų
pranešimą apie šiuos duomenis;
c) atsižvelgiant į aplinkybes, ištaisyti ar ištrinti tokius duomenis, jeigu jie buvo
tvarkomi nesilaikant nacionalinių teisės aktų normų, kuriomis buvo įteisinti šios
konvencijos 5 ir 6 straipsniuose nustatyti pagrindiniai principai;
d) turėti teisės gynimo priemonę, minimą šio straipsnio b ir c punktuose, jeigu nebuvo
laikomasi sąlygos prašymą patvirtinti arba, atsižvelgiant į aplinkybes, pranešti,
ištaisyti ar ištrinti.
Taigi, viena vertus, dokumentas siūlo numatyti įstatyme tam tikrus teisių apribojimus, kurie
gali reikšti, kad tyrimo dalyvių teisė gauti informaciją apie tyrimo eigą gali būti ribojama.
Kita vertus, dokumentas verčia užtikrinti galimybę gauti informaciją apie savo duomenis.
Kitame, 20 metų vėliau publikuotame dokumente – 2001 m. Lapkričio 8 d. Konvencijos dėl
asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu papildomas
protokolas dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų –
tiesioginių nuorodų į mokslines veiklas nerasta. Tačiau svarbu pastebėti, kad LR teisinėje
bazėje nerasta ir tiesiogiai su pastaraisiais EK dokumentais susijusių nacionalinių Lietuvos
teisinių dokumentų.
Direktyvos 95/46/EB preambulėje mokslas minimas gana dažnai. Čia pažymima, kad „vis
plačiau bendradarbiaujant mokslinėje-techninėje srityje ir koordinuotai diegiant naujus
telekomunikacijų tinklus Bendrijoje, atsiranda būtinybė ir galimybė asmens duomenims
judėti iš vienos valstybės į kitą“ (6), kad „tolesnis asmens duomenų tvarkymas istoriniais,
statistiniais ar moksliniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su tais tikslais, dėl kurių
duomenys buvo anksčiau surinkti, su sąlyga, kad valstybės narės parūpina tinkamas apsaugos
priemones“ (29); kad „valstybės narės taip pat turi gauti leidimą, kai tai pateisinama dėl
svarbių visuomenės interesų, nesilaikyti draudimo tvarkyti ypatingų kategorijų duomenis
tokiose srityse <...> ypač užtikrinant <...> kad <...> šie duomenys būtų tvarkomi kokybiškai
ir taupiai, taip pat mokslinių tyrimų <...> srityse“ (34); kad „ši prievolė netaikoma ir
tuomet, <...> kai pateikti reikalaujamą informaciją duomenų subjektui būtų neįmanoma arba
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pernelyg sunku, kaip gali atsitikti tuo atveju, kai tvarkoma istoriniais, statistiniais ar
moksliniais tikslais“ (40). Tolesniame dokumento tekste taip pat randama serija tiesioginių
nuorodų į mokslinius tyrimus. Tiksliau, pagal punktą I.1, Valstybės narės numato, kad
asmens duomenys turi būti:
b) surinkti įvardintais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, o po to tvarkomi su šiais
tikslais suderintais būdais. Tolesnis duomenų tvarkymas istoriniais, statistiniais ar
moksliniais tikslais laikomas suderinamu dalyku, su sąlyga, kad valstybės narės
numato atitinkamas apsaugos priemones;
e) laikomi tokio pavidalo, kad duomenų subjektų tapatybes būtų galima nustatyti ne
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo surinkti arba po
to tvarkomi. Valstybės narės išdėsto asmens duomenų, ilgesnį laiką saugomų dėl
istorinės, statistinės ar mokslinės paskirties, atitinkamas apsaugos priemones.
Šiose citatose aiškūs du dalykai. Viena, valstybės narės turi įtraukti tam tikras nuostatas į
savo nacionalines teisės sistemas; antra, esant tokiems įstatymams galima kurti socialinių
mokslų duomenų bazes ir / arba saugoti tyrimų eigoje sukauptus asmens duomenis
asmeniniuose archyvuose.
Sekant pastarojo dokumento nuorodomis, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos Įstatymo
(1996-06-11 Nr. I-1374) II.3-2 punkte „Asmens duomenų tvarkymo reikalavimai“
nurodoma, kad:
Asmens duomenys, surinkti kitais tikslais, gali būti tvarkomi statistikos, istoriniais ar
mokslinio tyrimo tikslais tik įstatymų nustatytais atvejais, kai įstatymuose nustatytos
tinkamos duomenų apsaugos priemonės.
Taigi šiuo atveju tik atkartojama ES dokumente išsakyta nuostata jos nekonkretizuojant.
Sugrįžtant prie anksčiau minėtis EB Direktyvos 95/46/EB pastebėtina, kad jos tekste toliau
nusakant informavimo, kai duomenys gaunami ne iš duomenų subjekto, reikalavimus, punkte
IV.11-2 nurodoma, kad:
<...> ypač tvarkant duomenis statistiniais sumetimais arba istorinių ar mokslinių
tyrimų tikslais, kai tokią informaciją pateikti būtų neįmanoma arba pernelyg sunku,
arba jeigu įstatymai aiškiai reikalauja duomenis įrašyti ar atskleisti. Tokiais atvejais
valstybės narės užtikrina tinkamas apsaugos priemones.
Netaikomos tokios nuostatos:
1. Kai duomenys gaunami ne iš duomenų subjekto, valstybės narės numato, kad tuo
metu, kai imamasi užrašinėti asmens duomenis, arba, jeigu numatoma duomenis
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atskleisti trečiajai šaliai, ne vėliau kaip iki to laiko, kai duomenys atskleidžiami pirmą
kartą, duomenų valdytojas arba jos atstovas privalo duomenų subjektui suteikti bent
tokią informaciją, jeigu jis jos dar neturi:
a) duomenų valdytojo arba jo atstovo, jei toks yra, tapatybė;
b) tikslai, dėl kurių tvarkoma;
c) bet kokia platesnė informacija, kaip antai:
- tvarkomų duomenų kategorijos,
- duomenų gavėjai ar gavėjų kategorijos,
- teisės gauti informaciją ar teisės pataisyti duomenis apie save buvimas,
- kiek tokios platesnės informacijos reikia, atsižvelgus į specifines duomenų
tvarkymo aplinkybes, kad būtų garantuotas teisingas subjekto duomenų tvarkymas.
Tuo metu anksčiau minėto LR įstatymo punkte V.24-4 sakoma, kad:
tvarkant asmens duomenis statistikos, istoriniais ar mokslinio tyrimo tikslais, kai tokios
informacijos pateikti neįmanoma ar pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų
skaičiaus, duomenų senumo, nepagrįstai didelių sąnaudų) arba kai duomenų rinkimo ir
teikimo tvarką nustato įstatymai.
Netaikomos tokios nuostatos (V.24-2):
Duomenų valdytojas, kuris asmens duomenis gauna ne iš duomenų subjekto, privalo
apie tai informuoti duomenų subjektą pradėdamas tvarkyti asmens duomenis arba, jei
ketina duomenis teikti tretiesiems asmenims, privalo apie tai informuoti duomenų
subjektą ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus
atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo
tvarką bei duomenų gavėjus. Šiuo atveju duomenų valdytojas privalo duomenų
subjektui suteikti šią informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią
informaciją jau turi):
1) apie savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jeigu šis yra, tapatybę ir nuolatinę
gyvenamąją vietą (jei duomenų valdytojas ar jo atstovas yra fizinis asmuo) ar
rekvizitus ir buveinę (jei duomenų valdytojas ar jo atstovas yra juridinis asmuo);
2) kokiais tikslais tvarkomi ar ketinami tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenys;
3) kitą papildomą informaciją (iš kokių šaltinių ir kokie duomenų subjekto asmens
duomenys renkami ar ketinami rinkti; kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų
subjekto asmens duomenys; apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens
duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo
asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų
tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.
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Tačiau tame pačiame V.24-4 punkte nurodoma:
Apie tai duomenų valdytojas privalo pranešti Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka. Valstybinė duomenų apsaugos
inspekcija privalo atlikti išankstinę patikrą.
Lyginant LR įstatymo nuorodas ir ES dokumente išsakomas nuostatas pastebimi keli dalykai.
Pirma, LR įstatyme beveik pažodžiui atkartojamos ES dokumente pateikiamos formuluotės.
Nepaisant to, antra, laikantis LR įstatymo, pavyzdžiui, tiesioginiu giluminiu interviu
paremtas sociologinis tyrimas, galėtų / turėtų būti vykdomas prieš pradedant interviu
(a) pateikiant apklausėjos ar apklausėjo adresą, (b) nurodant, kad subjekto asmens duomenys
bus tvarkomi moksliniais tikslais ir (c) kad duomenys bus pateikiami tyrimą finansuojančiai
institucijai ir / arba kad prieš publikuojant duomenis jie bus pateikiami patikrinimui. Tai,
turbūt, jau tradicine tapusi duomenų rinkimo schema. Tačiau ar ji garantuoja, kad tikrai
asmens duomenys saugūs? Tai jau mokslinio sąžiningumo ir atsakingumo klausimas. Kita
vertus, nors ir sunku įsivaizduoti, kad tokia (minimali) informacija prieš tyrimą nebūtų
pateikiama (kas V.24-4 punkto pirmoje dalyje numatoma), reiktų kreiptis į Valstybinė
duomenų apsaugos inspekciją, kuri atliktų išankstinę patikrą (t. y. ar tikrai tyrimo
metodologija reikalauja slėpti atitinkamą informaciją). Tačiau būtų galima galvoti apie
stebėjimą dalyvaujant. Tokiu atveju taisyklė būtų realiai aktuali.
Galiausiai, Direktyvos 95/46/EB VI.13 straipsnyje aptariant išimtis ir apribojimus punkte 2
sakoma:
Tuomet, kai nėra jokio pavojaus pažeisti duomenų subjekto privatumą, valstybės narės gali
teisine priemone apriboti 12 straipsnyje numatytas teises, jeigu duomenys yra tvarkomi tik
mokslinių tyrimų tikslais arba jeigu jie yra laikomi asmens duomenų pavidalu ne ilgiau,
nei yra reikalinga tik statistikos sumetimais, tačiau laikomasi nuostatos dėl adekvačių
teisinių apsaugos priemonių, ypač nuostatos, kad duomenys nebūtų naudojami taikant
priemones ar priimant sprendimus dėl bet kurio konkretaus asmens.
Netaikomi teisės gauti informaciją apribojimai yra tokie (V.12):
Valstybės narės garantuoja kiekvienam duomenų subjektui teisę reikalauti, kad
duomenų valdytojas:
a) be apribojimų, priimtinais laiko tarpais, per daug nedelsdamas ir be pernelyg
didelių išlaidų, pateiktų:
- patvirtinimą, ar su juo susiję duomenys yra tvarkomi, ir informaciją bent jau
apie tvarkymo tikslus, duomenų kategorijas, gavėjus, kuriems atskleidžiami
duomenys, arba jų kategorijas,
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-

pranešimą suprantamu pavidalu apie tvarkomus duomenis ir bet kurią
prieinamą informaciją apie jų šaltinius,
- žinias apie loginius metodus, naudojamus automatiškai tvarkant duomenis
apie duomenų subjektą, bent 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų automatinių
sprendimų atveju;
b) tinkamai ištaisytų, ištrintų arba blokuotų duomenis, kurie tvarkomi nesilaikant
šios direktyvos nuostatų, o ypač, kai tie duomenys yra neišsamūs ar netikslūs;
c) praneštų trečiosioms šalims, kurioms duomenys buvo atskleisti, kad pagal
b punktą duomenys buvo ištaisyti, ištrinti ar blokuoti, nebent tai padaryti būtų
neįmanoma arba pernelyg sunku.
LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme pastarosios nuostatos išplėtotos daug
plačiau V skirsnyje „Duomenų subjekto teisės“. Tačiau čia be jau pateiktos nuorodos į 24-4
punktą moksliniai tyrimai neminimi. Be to, minimame LR įstatyme, sąsajoje su moksliniais
tyrimais, yra akcentuojamos kelios papildomos asmens duomenų apsaugos temos. Tai:
(a) asmens kodo naudojimas (II.7-3), kur sakoma, kad:
Be duomenų subjekto sutikimo asmens kodą galima naudoti tik:
2) atliekant mokslinį arba statistinį tyrimą šio įstatymo 12 ir 13 straipsniuose
nustatytais atvejais;
4) juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su paskolų teikimu ir skolų išieškojimu,
draudimu ar lizingo (finansinės nuomos) verslu, taip pat sveikatos apsaugos ir
socialinio draudimo bei kitų socialinę paramą teikiančių ir administruojančių
institucijų ir švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų veikloje. Šiame punkte
nurodyti juridiniai asmenys asmens kodą gali naudoti tik tuo tikslu, kuriuo jis buvo
gautas, ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina teisėtam ir apibrėžtam asmens
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.
(b) Asmens duomenų tvarkymas mokslinio tyrimo tikslais (II.12), kur nurodoma, kad:
1. Atliekant mokslinį tyrimą, asmens duomenys tvarkomi, jeigu duomenų subjektas
davė sutikimą. Be duomenų subjekto sutikimo asmens duomenys mokslinio tyrimo
tikslais gali būti tvarkomi tik pranešus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Šiuo atveju Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija privalo atlikti išankstinę
patikrą.
2. Moksliniam tyrimui panaudoti asmens duomenys turi būti nedelsiant pakeisti taip,
kad nebūtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.
3. Moksliniam tyrimui surinkti ir saugomi asmens duomenys negali būti naudojami
kitais tikslais.
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4. Tais atvejais, kai atliekamiems [moksliniams] tyrimams nėra būtini asmens
tapatybę nustatantys duomenys, duomenų valdytojas teikia duomenų gavėjui tokius
asmens duomenis, iš kurių negalima nustatyti asmens tapatybės.
5. [mokslinio] Tyrimo rezultatai skelbiami kartu su asmens duomenimis, jeigu
duomenų subjektas duoda sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų paskelbti.
(c) Asmens duomenų tvarkymas sveikatos apsaugos tikslais (II.10), kur akcentuojamas
medicininis tyrimas sakant:
2. Asmens duomenys mokslinio medicininio tyrimo tikslais tvarkomi vadovaujantis
šiuo ir kitais įstatymais.
3. Asmens duomenys apie asmens sveikatą automatiniu būdu, taip pat mokslinio
medicininio tyrimo tikslais gali būti tvarkomi tik pranešus Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai. Šiuo atveju Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija privalo
atlikti išankstinę patikrą.
Apibendrinant reikia pripažinti, kad nors LR įstatyme dažnai atkartojamos ES dokumente
pateiktos formuluotės, LR įstatyme taip pat užakcentuoti ir papildomi aspektai.
Kitame su Direktyva 95/46/EB tiesiogiai siejamame LR Valstybės Registrų įstatyme (1996-08-13
Nr. I-1490) jokių tiesioginių nuorodų į mokslinius tyrimus ar mokslinę veiklą nėra.
Dar viename ES dokumente – Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 45/2001
2000 m. gruodžio 18 d. dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo – beveik analogiškai atkartojamos
Direktyvoje 95/46/EB pateiktos nuostatos naudojant tik kiek kitokią retoriką. Tačiau
tiesiogiai su šiuo ES dokumentu siejamų Lietuvos nacionalinių teisės dokumentų nerasta.
Dar dviejuose ES dokumentuose – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB
2002 m. liepos 12 d. dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių
sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) ir Europos Parlamento ir Tarybos
Direktyva 2006/24/EB 2006 m. kovo 15 d. dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant
viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš
dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB – nerasta nei vienos tiesioginės nuorodos į mokslinius
tyrimus ar mokslinę veiklą, tačiau dviejuose iš trijų tiesiogiai susiejamų LR įstatymų
nuorodos randamos. Konkrečiau, LR Reklamos įstatymo (2000-07-18 Nr. VIII-1871), kuris
buvo keičiamas tris kartus (2006 m., 2008 m. ir 2010 m.), visose versijose nusakomuose
reikalavimuose reklamai (II.4-2) teigiama:
Reklama draudžiama, jeigu joje <...> (9) panaudota reklaminė medžiaga yra parengta
pažeidžiant autorių teises į literatūros, meno, mokslo kūrinius ir (ar) gretutines teises.
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Taigi pastarajame įstatyme pereinama prie kitos temos – pateikiama nuoroda į intelektualinės
nuosavybės, bet ne asmens duomenų apsaugą.
Kitame tiesiogiai su minimais ES dokumentais siejamame ir tik vieną kartą (2008 m.)
keistame LR Elektroninių ryšių įstatyme (2004-04-15 Nr. IX-2135) nuoroda į mokslinius
tyrimus taip pat yra tik viena. Nusakant aparatūros ir įrenginių naudojimą (VII.45-1) teigiama:
Pramonės, medicinos, mokslo reikmėms naudojamų aparatūros ir įrenginių, t. y.
aparatūros ir įrenginių, kurie veikdami generuoja ir naudoja radijo bangų energiją ir
yra skirti naudoti pramonės, medicinos, mokslo, namų ūkio ir panašiems tikslams,
išskyrus elektroninių ryšių tikslus, naudojimo taisykles rengia ir tvirtina Ryšių
reguliavimo tarnyba.
Taigi, viena, čia randama nuoroda į kitus, papildomus LR įstatymus. Antra, šiame įstatyme
nurodomi keli subjektai – elektroninių ryšių priemonių savininkas ir elektroninių ryšių
paslaugų naudotojas. Tačiau „savininkas“, kaip kažkokios tyrimuose naudojamos asmens
informacijos valdytojas, nėra apibrėžtas. Tai yra, punkte I.3-20 rašoma:
Faktinis elektroninių ryšių paslaugų naudotojas – fizinis asmuo, asmeniniams ar verslo
tikslams naudojantis viešąsias elektroninių ryšių paslaugas. Šis asmuo nebūtinai turi
būti šių paslaugų abonentas.
Keliant prielaidą, kad mokslo organizacija galėtų būti mokslinimas tyrimams naudojamos
aparatūros ir įrenginių savininkė, su jomis / jais dirbančią mokslininkę ar dirbantį
mokslininką ar tyrėją reiktų traktuoti kaip naudotoją. Tačiau niekas formaliai nepripažins,
kad moksliniai tyrimai atliekami pirmiausiai siekiant asmeninių tikslų ar kad tai yra verslas
(neskaitant neformalių interpretacijų). Galiausiai, kaip ir aukščiau minėto Reklamos įstatymo
atveju, pastarasis įstatymas, nepaisant teisinėje bazėje nurodomos tiesioginės sąsajos su
asmens duomenų apsaugą, su ja realiai nieko bendro neturi; čia visgi nusakomos mokslinių
tyrimų instrumentų panaudojimo taisyklės.
Apibendrinant reiktų pastebėti, kad vis dėlto išskirtuose ES teisiniuose dokumentuose, kurie,
remiantis jų pateikties (t. y. internetinės bazės) kontekstu, turėtų būti traktuojami kaip
reguliuojantys asmens duomenų apsaugą moksliniuose tyrimuose, tiesioginių nuorodų į
mokslinius tyrimus ar mokslines veiklas nėra daug. Iš esmės juose sakoma, kad mokslinės
veiklos atveju turėtų būti taikomos išskirtinės taisyklės asmens duomenų kaupimui ir
saugojimui, tačiau kaip tas turėtų būti daroma – (beveik) nedetalizuojama. Traktuojant
asmens duomenų naudojimą kaip mokslinės etikos klausimą, atsiremiama į mokslininkų
asmeninę elgseną bei mokslo institucijų nuostatas, kurios šiuo atveju galėtų būti išreiškiamos
etikos kodeksų diegimu.
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Nepaisant to, Lietuvoje, kaip ir dalyje kitų ES bendrijai priklausančių po-socialistinių/sovietinių šalių (Sandea ir Cadariu, 2009), asmens duomenų apsaugos teisinis reguliavimas
remiasi ES teisiniais principais ir nuostatomis. Kitaip sakant, dauguma šios srities teisinių
dokumentų Lietuvoje yra priimti sekant ES dokumentų patvirtinimus, didžioji dalis teisinių
tekstų atkartoja ES dokumentų tekstus. Akademinėje literatūroje šio reiškinio atspindžiai
randami įstatymų leidėjų negebėjimą ar bent siekį nusimesti atsakomybę dangstant
pastebėjimais, kad „įstatymų leidėjui sudėtinga visuomet spręsti klausimą absoliučiai
teisingai visų teisių aspektu“ ir rekomenduojant, kad „įstatymų leidyboje reikėtų laikytis
pagrindinių žmogaus teisių apsaugos principų ir nesistengti sumodeliuoti visų galinčių kilti
gyvenimiškų situacijų“ (Lydeka, 2007, p. 54). Dar daugiau, kaip teigia Lydeka (2007),
„reikėtų prisiminti, kad teisingumą Lietuvoje vykdo teismai. Teisėjai turi vadovautis
teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais ir priimti teisingiausius sprendimus
konkrečiose situacijose“ (p. 54). Tuo metu Baranauskas (2009), remdamasis LR Civilinio
kodekso bei teismų praktikos pavyzdžiais, nagrinėja tokias „ribinius teisės aiškinimo ar
kūrimo atvejus“ lemiančias priežastis, kaip netobula įstatymų leidyba, teismo siekis bet kokia
kaina apginti nukentėjusiąją ginčo šalį ir kt.“ (p. 201). Pastarosios diskursyvinės pastabos
tarsi ir sukuria pagrindą aiškinti įstatymuose randamas spragas.
Nepaisant to, visgi LR įstatymuose atrandama papildomų, ES dokumentuose neminimų su
asmens duomenų apsauga moksliniuose tyrimuose susijusių temų. Tai yra išskirtinis akcentas
moksliniams tyrimams ir, išskirtinai, medicininiams tyrimams, asmens kodo naudojimas
moksliniuose tyrimuose ir išskirtinis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vaidmuo.
Tačiau nesant vienareikšmio aiškumo, kas yra mokslinį tyrimą vykdantys asmenys ir
institucijos, ir kas – duomenų gavėjai, tvarkytojai ar valdytojai – jose dirba, tolimesnę čia
apžvelgtų teisės dokumentų analizę galimą tęsti tik interpretacijų lygmenyje.
Atitikties tarp ES ir LR teisinių mokslinės veiklos ir / arba mokslinių tyrimų
etiką reglamentuojančių dokumentų analizės atvejis: teisinės tyrėjų saugumo
kaip tyrimų etikos dalyko apibrėžtys
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė, Anna Lipnevič
Saugumas apibrėžia būseną, apsaugotą nuo pavojaus ar žalos asmens kūnui, nuosavybei,
dvasiai ar teritorijai / erdvei (Oxford, 2015). Tai viena iš pagrindinių darbuotojų teisių,
įtvirtintų Tarptautinės darbo organizacijos direktyvose, demokratinių ir išsivysčiusių šalių
darbo teisėje, tarptautiniuose standartuose, tokiuose kaip SA8000, OHSAS18000 ir kt. Be
teisinės reikšmės saugumo terminas apima ir etinę dimensiją, kur reiškia apsaugą nuo
neigiamų emocijų, pažeidžiančių asmens orumą ir gerovę, poveikio darbuotojui. Nors
darbuotojo saugumas kaip viena pagrindinių darbo teisių yra svarbus klausimas pramonės
sektoriuje ir yra plačiai diskutuojamas akademinėje literatūroje ir viešoje erdvėje, tyrėjo
saugumo klausimas vis dar lieka šešėlyje.
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Mokslinėje literatūroje saugumo klausimu, ypač kalbant apie sąveiką tarp tyrėjo ir tyrimo
dalyvio (ar, kitaip – žmogaus, kaip tyrimo objekto), daug daugiau dėmesio skiriama ne
tyrėjo, o būtent tyrimo dalyvių saugumui. Klausimas mažiau aptarinėjamas fizikiniuose ar
gamtos moksluose, kur tyrėjai susiduria su negyvais objektais, ir kur veikia tam tikros
sąlygos (pvz., laboratoriniai eksperimentai su pavojingomis medžiagomis), reguliuojamos
darbo teisės aktais ir saugumo reikalavimais. Tyrėjo saugumas socialiniuose moksluose ne
visada yra toks akivaizdus ir reguliuojamas. Pavyzdžiui, nors ir pripažįstama, kad sunkių ir /
arba jautrių tam tikros srities klausimų tyrimai yra emociškai sudėtingi ir gali sukelti tyrėjui
trauminį stresą (Coles ir Mudaly, 2010), ar kad moterys tyrėjos gali būti persekiojamos ir
užpultos tyrime dalyvaujančių vyrų ar net kolegų tyrėjų (Clancy et al., 2014; Sharp ir Kreme,
2006) – šiems klausimams akademinėje literatūroje skiriama palyginti mažai dėmesio.
Kita etikos problema, kuri iškyla šiame kontekste, yra atsakomybė užkirsti kelią potencialiai
žalai, kuri gali būti padaroma tyrėjai ar tyrėjui. Konkrečiau, daugeliu atvejų, tyrėjas, tyrėja ar
jų grupės paliekami vieni patys spręsti (potencialią) riziką ir pavojus keliančius klausimus,
kurie kyla atliekant tyrimą ar dirbant su po tyrimo liekančiais poveikiais (Sharp ir Kreme,
2006). Tačiau kiekviena tyrėja ir kiekvienas tyrėjas, būdami tam tikros mokslo institucijos
nariai, visada turi ir darbuotojo teises, kurių buvimas šiuo atveju verčia kelti klausimą dėl
institucinės atsakomybės už tyrėjos ar tyrėjo saugumą. Bet gi darbo santykius
reglamentuojantys įstatymai dažnai yra pernelyg bendro pobūdžio ir neatsižvelgia į
mokslinių tyrimų veiklos specifiką, jos procesų ar tyrimo objektų ypatumus; taip atsakomybė
už tyrėjo saugumą perkeliama nuo darbdavio kitoms nacionalinėms, vidinėms ar
tarptautinėms institucijoms ar įstaigoms.
Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai dažniausiai laikomi atraminiais taškais siekiant tinkamai
elgtis bet kurioje šiuolaikinės visuomenės profesinėje veikloje, pagrindinis šioje studijoje
keliamas klausimas – kaip tyrėjo saugumas yra teisiškai apibrėžtas tarptautiniuose ES
dokumentuose ir kiek šios normos integruotos į nacionalinę teisę, reguliuojančią tyrėjo
saugumo klausimą? Kadangi Europos teisės aktai gali būti skirtingi ES šalyse narėse dėl
skirtumų „nacionaliniuose reguliavimuose ir ypač teisinėse tradicijose ir kultūrose“ (Blume,
1997 p. 65), toliau šiame skyriuje siekiama palyginti nuostatas, susijusias su tyrėjo saugumu
ES direktyvose ir nacionaliniuose LR įstatymuose ir taip prisidėti prie negausiai mokslinėje
literatūroje analizuojamo tyrėjo saugumo, kaip tyrimų etikos problemos, analizės.
Konkrečiau, iki šiol publikuotuose moksliniuose darbuose dažniausiai tyrėjų saugumo
klausimas diskutuojamas kokybinių tyrimų vykdymo (pvz., etnografijos metodų taikymo)
kontekste. Pavyzdžiui, etikos klausimų diskusijoje Ensign (2003) pabrėžia, kad kokybiniame
tyrime yra du etines implikacijas nešantys galimos žalos tyrėjoms ar tyrėjams šaltiniai:
nuovargis ir saugumas. Tiksliau, autorė pažymi, kad „tyrėjams, vykdantiems kokybinius
tyrimus, gresia labai realus pavojus išsekti emociškai ir būti užvaldytiems sudėtingų
išgyvenimų ir aplinkybių, kuriuose atsiduria dauguma tyrimo dalyvių“ (p. 48).
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Taip pat Trussell (2010) atkreipia dėmesį į konkretų kokybinio tyrimo tipą – auto-etnografiją
– ir papildo diskusiją apie tyrėjos / tyrėjo saugumą tokiais probleminiais aspektais, kaip
„susidūrimas su netikėtomis ir jautriomis temomis, empatinė atsakomybė, vaidmenų
konfliktas, atsisakymas ir intelektualinis atstumas“ (p. 390). Tai yra potencialiai tyrėjos ar
tyrėjo saugumui grėsmę keliantys aspektai, kurie, pasak autorės, taip pat „nulemia tyrimo
eigoje konstruojamo žinojimo ypatumus ir, kartu, sąlygoja bendrą tyrėjos / tyrėjo ir tyrimo
dalyvės / dalyvio gerovę“ tyrimo eigoje (ten pat). Be to, Barbour (2006) pažymi, kad
„tyrimai, kuriuose naudojami kokybiniai socialinių mokslų metodai, tyrėjams rizikingi, nes
mokslininkų ketinimai, instrukcijos ir elgesys gali būti klaidingai suprasti, o skundai dėl
kažkieno nepriimtinų veiksmų teisiniu požiūriu gali būti interpretuoti kaip deramas
atsargumo principo nepaisymas“ (p. 44). Tokį pavyzdį pateikia Vanderstaay (2005),
aptardama „narkotikų vartotojų ir pardavėjų tyrimo emocinius kaštus ir baimę išnaudoti
tyrimo subjektus“. Apibendrinant Strobel (2006) žodžiais, atliekant kokybinį tyrimą,
(beveik) visada „tyrėja / tyrėjas susiduria su labai asmeniškais tyrimo kaštais“, „kadangi
negali pritarti sutartiniam piktnaudžiavimui pasitikėjimu ar išlaikyti bendražmogiškai jautrų
objektyvumą, tuo pačiu nesukurdamas sąlygų giliam vidiniam konfliktui“.
Pasak šių autorių, tyrėjo saugumo klausimas kokybinio tyrimo procese yra sunkiai
išsprendžiamas dėl labai asmeninio (psichologinio, emocinio) tyrimo pobūdžio. Vanderstaay
(2005) pasiūlė vieną būdą: „nors neįmanoma duoti etiško tyrimo recepto, etinių dilemų, su
kuriomis jau buvo susidūrę etnografai, analizė gali padėti parengti kitus tyrėjus galimiems
sunkumams ir nubrėžti naudingas gaires, kaip elgtis pradedant tyrimą“. Taigi (bent iš dalies)
sprendimas gali būti rastas individualios patirties plėtojimo plotmėje: dalinantis turima
empirinio tyrimo atlikimo patirtimi ar tiesiog ją kaupiant. Sampson (2004) tą ir padarė: ji
apmąstė sukauptą patirtį vykdant tyrimus ir pasiūlė pilotinį tyrimą, kaip strategiją,
įgalinančią sumažinti potencialias rizikas, su kuriomis tyrėjas gali susidurti pradėdamas
tyrimą. Be to, Barbour (2006) pastebi, kad „nors duomenų rinkimo procese sunku numatyti
riziką, atidumas renkantis temą tyrimui ir formuluojant darbo tikslus bei numatant rezultatus
yra išmintinga strategija, kuri gali užkirsti kelią potencialioms rizikoms“ (p. 50).
Kitas su tyrėjų saugumu sietinas tyrimų etikos klausimas, kurį mini Ensign (2003), yra tai,
kad nežiūrint „emocinio sudėtingumo, kokybiniame tyrime taip pat kyla daug fizinio
saugumo pavojų, kadangi veikla dažniausiai atliekama už kontroliuojamų „saugių“
institucinių struktūrų ribų“ (p. 48). Barbour (2006) pristato tokių tyrimų pavyzdžius,
kuriuose tyrėjos ir tyrėjai „gali patirti tiesioginę fizinę riziką“. Tai yra „interviu atlikimas
nutolusiose didelės rizikos vietovėse, klausimynų platinimas ir surinkimas iš namų ir butų
didelės rizikos vietovėse, interviu darymas uždarose socialinėse grupėse ir kai kuriais
atvejais, atliekant tikslinių grupių tyrimus kitose kultūrose arba kitų kultūrų atstovų tyrimus“
(p. 44). Šiame kontekste Sampson (2004) pateikia ilgą sąrašą galimų rizikų tyrėjo saugumui:
pradėdamas „samdomų tyrimo vykdytojų vertimu dirbti nesaugiose ir / arba netinkamose
sąlygose“, toliau autorius išsamiai vardina tokias kitas galimas rizikas, kaip „grėsmės
moterims ir svetimšaliams, kylančios gyvenant pigiuose apartamentuose skurdesniuose
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miesto rajonuose“, „rizikos, susijusios su valgymu gatvės kavinėse ir pigiuose restoranuose“,
„rizikos dirbant nepažįstamame socialiniame kontekste ir socialinėse situacijose, kuriose gali
kilti sunkumų susiorientuoti geografine arba socialine prasme“ ir t. t. Be to, autorius pažymi,
kad tyrėjai / tyrėjui tyrimo metu kylančių rizikų sąrašas gali būti pratęstas „kalbant apie
fizinius negalavimus“, kai tyrėjams „trūksta informacijos ir žinių apie vietovę, kad galėtų
įvertinti rizikos laipsnį“, pavyzdžiui, „nežinant, apie specifinio imuniteto neturėjimą ir / arba
vietinių mikroorganizmų netoleravimą“. Taip pat, „vykdami į tarptautines keliones, dėl
dėmesio šiems klausimams trūkumo tyrėjai gali atsidurti nepriimtinose situacijose, kuriose
kyla nepriimtinų rizikų; tyrėjams nežinoma, kad juos gali nužudyti, sužeisti ar traumuoti
darbo metu“ (p. 394). Apibendrindamas Sampson (2004) daro išvadą: „tokiose darbo
aplinkose kaip universitetai <...>, kur vis daugiau dėmesio skiriama darbuotojo sveikatai ir
saugumui, tokios (suprasti – tyrėjai / tyrėjui tyrimo eigoje kylančios – aut. past.) rizikos
neturėtų būti priimtinos“ (p. 395). Taigi tyrėjų saugumo garantijų klausimas perkeliamas į jų
veiklą apibrėžiančių organizacijų funkcijų lygmenį: ar atsakingai (ir etiškai) elgiasi
organizacija, kuri savo darbuotojas ir darbuotojus verčia dirbti riziką jų psichiniam ir
fiziniam saugumui keliančiose sąlygose?
Organizacijos vaidmuo užtikrinant tyrėjo saugumą tyrimo procese yra pabrėžiamas Hughes
(2004) studijoje, kur tvirtinama, kad „tyrėjo saugumo klausimą yra svarbu svarstyti visose
srityse“ ir kad „tyrėjai / tyrėjui kylančios rizikos bei grėsmės jos / jo saugumui yra
daugiamatės ir pasireiškia skirtingai“ (p. 933). Pristatydamas tyrėjų saugumo problemų
etiniu aspektu apžvalgą slaugos srityje autorius daro išvadą, kad „reikia iškelti tyrėjo
saugumo klausimą visiems – įskaitant tyrėjus, studentus, tyrimus finansuojančius asmenis ir
tyrimų vertinimo komitetus“ ir kad yra poreikis „naujiems slaugos moksliniams tyrimams,
skirtiems įvertinti saugumo klausimų pobūdį ir apimtį“. Tokio tyrimo pavyzdys yra 37
Australijos universitetų Tyrimų su žmonėmis etikos komitetų (angl. – Human Research
Ethics Committee, HREC) paraiškų formų ir priedų turinio analizė, kurios išvadose sakoma,
kad tik „kelios HREC atsižvelgė į galimos žalos tyrėjams problemas savo dokumentacijoje“
(Dickson-Swift, James ir Kippen ,2005a). Šio tyrimo vykdytojai rekomendavo, kad
„tvirtindami tyrimų su žmonėmis protokolus HREC turėtų aiškiai įvardyti galimą riziką
tyrėjams, ypač tiems, kurie dalyvauja jautrių temų tyrime“ (ten pat) ir kad tyrėjai turėtų
„atsižvelgti į galimas savo atliekamų tyrimų pasekmes ir užtikrinti strategijas, kuriomis
siekiama minimizuoti galimas rizikas“ (ten pat). Be to, Barbour (2006) pažymi, kad vienas iš
tikslų, dėl kurio žmonės dirba etikos komitetuose, – „užtikrinti, kad tyrėjų, kaip darbuotojų,
vykdančių teisėtus tyrimus (akademinę veiklą), gerovė neatsidurtų nevaldomoje rizikoje“
(p. 45). Autorius siūlo spręsti šią tyrėjo saugumo problemą kuriant „protokolus, kuriais
apsaugoma suinteresuotų šalių (įskaitant tyrėjus – aut. past.), įtrauktų į tyrimo procesą,
gerovė“ (p. 44) ir pristato dvi sritis, kur reikia „ieškoti informacijos, kuri sumažintų žalą
tyrėjams“: tai a) etinės gairės dalykinėms sritims bei organizacijoms ir (b) profesiniai etikos
kodeksai (p. 47–48).
Aprašydama pastarąją – profesinių etikos kodeksų, kaip informacijos šaltinių – kategoriją
Barbour (2006) pateikia nuorodą į Socialinių tyrimų asociaciją (angl. – Social research
association, SRA) ir SRA Praktikos kodeksą tyrėjams socialiniuose moksluose, remdamasi
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kuriuo vardina galimas rizikas: fizinės grėsmės ar piktnaudžiavimo padėtimi rizika,
psichologinės traumos rizika, faktinio ar gresiančio smurto pasekmių rizika, rizika patekti į
kompromituojančią situaciją, kuri gali apimti kaltinimus netinkama elgsena, ir t. t. Šalia
pastarųjų vardinamos ir tokios rizikos, kurios kyla kasdienio gyvenimo socialinėse
sąveikose: kelionių, infekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų, žalos, įrangos ir duomenų
vagystės rizikos, ir t. t. Autorė daro išvadą, kad „susidūrimas su šiomis grėsmėmis yra abiejų
šalių – tiek darbdavio, tiek tyrėjo atsakomybė“ (p. 48). Taip pat ir Toffoli ir Rudge (2006)
pastebi, kad „organizacija gali reaguoti į galimas vidines grėsmes, stabdydama duomenų
rinkimą ir atšaukdama tyrimo patvirtinimą“ (p. 605).
Taigi akademinėje literatūroje išskiriamos dvi tyrėjų saugumą, kaip tyrimų etikos probleminį
aspektą, apibrėžiančios dedamosios – dvi rizikų (apimančių skirtingus aspektus) formos:
(a) psichologinės ir (b) fizinės. Šių rizikų numatymo, valdymo ir / arba švelninimo bei
pasekmių šalinimo strategijos taip pat gali būti kelios: (a) kai tyrėjos ir tyrėjai individualiai
prisiima atsakomybę, (b) kai organizacija (ar tam tikras padalinys) prisiima atsakomybę
formalios funkcijos forma ir (c) kai atsakomybę dalinasi tyrėja / tyrėjas ir organizacija, kaip
tam tikrus reikalavimus keliantis ir, atitinkamai, darbo sąlygas kuriantis darbdavys. Kaip šie
aspektai apibrėžiami teisės norminiuose aktuose? – tai klausimas, į kurį toliau mėginama
atsakyti analizuojant atitinkamus teisinius dokumentus ES lygiu ir Lietuvoje, kaip (vis dar)
posovietinėje visuomenėje, kur autonomija ir individuali gerovė, saugumas ar privatumas
oficialiai neegzistavo (Ungvari-Zrinyi, 2001).
Kalbant apie metodologiją, šioje studijoje detaliau aptariama viena iš monografijos
metodologinėje dalyje aprašytų elektroninio EK portalo bibliotekos Mokslas visuomenėje –
Etikos įstatymų leidyba, reguliavimas ir konvencijos (http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/) 11 temų – „Tyrėjų saugumas“. Minimoje bibliotekoje ši tema nusakoma
10 direktyvų ir 2 rekomendacijomis, apibrėžiančios tyrėjų saugumą kaip etikos problemą
tyrimo kontekste (2.10 lentelė). Kaip nurodoma monografijos metodologinėje dalyje,
pagrindinis Lietuvos teisinių dokumentų šaltinis – LRS teisinių dokumentų duomenų bazė.
Tokių – tiesiogiai su ES dokumentais siejamų – dokumentų rasta 18 (neskaitant pakeitimų,
naujų redakcijų ir susijusių dokumentų) (2.10 lentelė). Svarbu pažymėti, kad atliekant
įprastiniais turinio analizės principais (Berg, 2001, p. 238–266) paremtą dokumentų analizę
pirmiausiai peržiūrėtos pagrindinės dokumentuose aptariamos temos. Tada dokumentų
tekstuose ieškota konkretaus termino „mokslinis tyrimas (-ai)“. Galiausiai ES ir Lietuvos
nacionaliniuose dokumentuose rastos nuorodos ir jas supantys kontekstai lyginami
tarpusavyje. Veikiant tokiu būdu, visuose atrinktuose ES ir Lietuvos nacionaliniuose
dokumentuose rastos nuorodos į mokslinius tyrimus. Tolimesnė šių dokumentų turinio
analizė leido išskirti tris skirtingas grupes ES teisės aktų ir susijusių Lietuvos teisinių
dokumentų, kuriuose skiriamas dėmesys tyrėjo saugumo problemai. Konkrečiau, vienoje iš
išskirtų dokumentų grupių pateikiamos tam tikros nuorodos, kaip tyrėjas turėtų būti
traktuojamas institucijoje, kitoje tyrėjo saugumas apibrėžiamas darbo pavojingomis
sąlygomis kontekste, trečioje traktuojamas kaip savaime suprantamas dalykas ir minimas tik
kaip smulki problema tarp kitų su tyrimu susijusių problemų.
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Direktyvos

Tiesiogiai susiję Lietuvos įstatymai
Tyrėjo saugumas kaip darbuotojo teisė
1993

1989 m. Birželio 12 d. Europos Komisijos Direktyva 89/391/EEC Dėl priemonių
darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (pakeitimai 2007-06-20 ir
2008-10-22)
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=3903

1999
1989
2003
2004
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2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos Direktyva 2000/54/EC dėl
darbuotojų apsaugos nuo rizikos, kylančios dėl biologinių medžiagų poveikio darbe
(septintoji atskiroji direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=23433&p_tr2=2#
2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos Direktyva 2002/44/EB
Dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos)
keliama rizika darbuotojams (šešioliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29856&p_tr2=2
2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos Direktyva 2003/10/EC Dėl
būtiniausių sveikatai ir saugai taikomų reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (triukšmo)
keliama rizika darbuotojų atžvilgiu (Septynioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=34235
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos Direktyva 2004/40/EC
Dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių
(elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (aštuonioliktoji atskira direktyva,
kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (Pakeitimai 2012-04-19 ir
2008-04-23) http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=47927
2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos Direktyva 2006/25/EC
Dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtines
optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip apibrėžta
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=53184

Žmonių saugos darbe įstatymas (1993-10-07 Nr. I-266;
negaliojantis nuo 2003-07-16; pakeitimai 1994, 1996, 1997, 2000,
2003 m.)
Profesinės sveikatos priežiūros įstatymas (1999-03-18 Nr. VIII1095; negalioja nuo 2007-06-23)
LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (2003-07-01 Nr. IX1672; pakeitimai 2003, 2004, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015)
Statybų įstatymas (priimtas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240,
susijusi aktuali redakcija 2004-04-29 Nr.I-1240; pakeitimai 20052007, 2009-2015)

2000

(PASTABA: tik 1 LRV nutarimas 2003 m., daug kartų keistas)

2002

(PASTABA: tik 1 įsakymas 2004 m.)

2003

(PASTABA: tik 2 įsakymai:2003 ir 2005 m.)

2004

(PASTABA: tik 2 įsakymai, 2006 ir 2008 m., negaliojantys nuo 2013-07-31)

2006

(PASTABA: tik 1 įsakymas 2007 m.)
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2.10 lentelė. ES ir Lietuvos teisės aktai, užtikrinantys tyrėjų saugumą

2.10 lentelės tęsinys. ES ir Lietuvos teisės aktai, užtikrinantys tyrėjų saugumą
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Direktyvos
Tiesiogiai susiję Lietuvos įstatymai
Tyrėjo saugumas kaip dalis reglamentų, reguliuojančių pavojingas medžiagas
Branduolinės energijos įstatymas (1996-11-14 Nr. I-1613;
1996
1996 m. Europos Komisijos Direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius darbuotojų
pakeitimai 1997, 1999, 2001-2004, 2006, 2009-2010, 2013-2014)
ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus
1996
Radiacinės saugos įstatymas (1999-01-12 Nr. VIII-1019;
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=32751&p_tr2=2
1999
pakeitimai 2004, 2010, 2011)
2003 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos Direktyva 2003/122/Euratomas Dėl didelio
Radioaktyvių atliekų valdymo įstatymas (susijusi aktuali redakcija
aktyvumo uždarytų radioaktyvių šaltinių ir paliktų šaltinių
2003
2005 2005-09-29, priimtas 1999-05-20 Nr. VIII-1190; susiję pakeitimai
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=44419&p_tr2=2
2009, 2011 ir 2014)
2009 birželio 25 d. Europos komisijos Direktyva 2009/71/Euratomas
Branduolinės energijos įstatymas (susijusi aktuali redakcija 2011Nustatanti bendrijos struktūrą atominių įrengimų atominei saugumui
2009
2011 06-28, priimtas 1996-11-14 Nr. I-1613; susiję pakeitimai 2013 ir
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=55607&p_tr2=2
2014 m.)
Tyrėjo saugumas kaip šalutinė problema visuomenės saugumo ir aplinkos apsaugos kontekste
2000 m. gegužės 8 d. Europos parlamento ir Europos komisijos Direktyva 2000/14/EC Dėl
šalių narių teisės aktų derinimo, susijusių su įrangos triukšmo emisija lauko aplinkoje
2000 (PASTABA: tik 2 įsakymai:2004 ir 2005 m., ir vienas 2004 m. LRV nutarimas)
(pakeitimas 2009-03-11)
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=38147
2004 Gruodžio 15 d. Europos parlamento ir Europos komisijos Direktyva 2004/108/EC Dėl
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (susijusi aktuali
šalių narių teisės aktų derinimo, susijusių su
2004
2008 redakcija 2008-11-14, priimtas 2004-04-15 Nr. IX-2135;
elektromagnetiniu suderinamumu ir panaikinanti Direktyvą 89/336/EEC
pakeitimai 2007-2008, 2011-2015 m.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=51517
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Detalizuojant dokumentų, nusakančių tyrėjų saugumo klausimus kaip darbuotojo teises,
analizės rezultatus reikia pastebėti, kad laiko atžvilgiu pirmasis dokumentas „tyrėjų
saugumo“ tema (pastarojo nuorodos nebuvo e-Bibliotekoje) yra Europos Komisijos 1989 m.
birželio 12 d. direktyva 89/391/EEC „Dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai
darbe gerinti nustatymo“. Po šios direktyvos eina 5 atskiros direktyvos pagal Straipsnį 16(1):
Direktyva 2000/54/EC, Direktyva 2002/44/EC, Direktyva 2003/10/EC, Direktyva
2004/40/EC ir Direktyva 2006/25/EC. Visi dokumentai nustato „minimalius sveikatos ir
saugumo reikalavimus, atsižvelgiant į darbuotojų patiriamas rizikas, kylančias iš fizinių
veiksnių“. Vienintelis specifinis kiekvienos direktyvos požymis yra dokumento paskirtis.
Kitaip sakant, direktyva 2002/44/EC skiria dėmesį vibracijai, direktyva 2003/10/EC –
triukšmui, direktyva 2004/40/EC – elektromagnetiniams laukams, o direktyva 2006/25/EC –
dirbtinei optinei radiacijai. Išimtis šiam sąrašui yra direktyva 2000/54/EC, kurioje atkreipiamas
dėmesys į „darbuotojų apsaugojimą nuo rizikų, susijusių su susidūrimu su biologiniais agentais
darbe“ ir, papildomai, konkrečioje sąsajoje su tyrimais, teigiama: „laboratorijose, kuriose
atliekamas darbas, apimantis 2, 3 ar 4 biologinių agentų grupių tvarkymą tyrimo, tobulinimo,
mokymo ar diagnostiniais tikslais, turi būti nustatytos agentų izoliavimo priemonės pagal
priedą V tam, kad būtų minimizuota infekcijos rizika“ (Str. 16.1(a)).
Pastarosios direktyvos gali būti apibrėžtos kaip viena dokumentų grupė, turinti bendrą
objektą – darbuotojo saugumą. Atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikinėse visuomenėse
mokslininkės / mokslininkai ir tyrėjos / tyrėjai yra įdarbinami skirtingų organizacijų,
anksčiau minėti dokumentai turėtų būti traktuojami kaip apibrėžiantys organizacijų, kuriose
vykdomi moksliniai tyrimai, pareigas ir atsakomybę, užtikrinant mokslininkės (-o) / tyrėjo
(-s) saugumą, tuo pačiu ir jų pačių pareigas bei atsakomybę elgtis atsakingai. Tačiau
remiantis dokumentų turiniu akivaizdu, kad apibrėžiamas mokslinės veiklos laukas yra
ribotas – tai tik tie tyrimai, kuriuose reiškiasi (ar yra tiriama) vibracija, triukšmas,
elektromagnetiniai laukai, dirbtinė optinė radiacija ir / arba naudojami (ar tiriami) biologiniai
agentai. Taigi šios direktyvos tiesiogiai taikytinos fizinių, technologinių, medicinos mokslų
srityse vykdomiems tyrimams, tačiau niekada (?) į jas nebūtų nurodoma galvojant apie,
pavyzdžiui, socialinių mokslų srities tyrimą atliekančios tyrėjos fizinį saugumą. Kitaip
tariant, jei, pavyzdžiui, socialinių mokslų srities tyrimas būtų vykdomas masinių riaušių
vietoje (t. y. triukšmas, neskaitant kitų riziką keliančių veiksnių) ar renkama informacija
mažai civilizacijos paliestoje kultūroje (t. y. neįprastų biologinių agentų grėsmė, neskaitant
kitų galimų rizikų), tyrėjos ar tyrėjo saugumo klausimas greičiausiai būtų traktuojamas kaip
bet kurio kito į tą zoną įžengiančio fizinio asmens, bet ne konkrečiai kaip tyrėjos ar tyrėjo.
Pirmasis LR įstatymas, kur randama nuorodų į tyrėjo ir darbuotojo teises, yra Žmonių saugos
darbe įstatymas (1993-10-07 Nr. I-266), kuriame apibrėžiama tyrimų įvykus nelaimingam
atsitikimui darbo vietoje tvarka bei darbų saugos stebėsenos tvarka, o tyrėjo saugumo
klausimas atskirai neaptariamas. Šis įstatymas priimtas 1993 m., vėliau padaryti
5 pakeitimai, o nuo 2003 m. dokumentas nebegalioja. 1999 m. priimtas Profesinės sveikatos
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priežiūros įstatymas (1999-03-18 Nr. VIII-1095), kuriame paminėtas „mokslinis tyrimas
profesinėje sveikatos sferoje“ kaip viena iš Darbo medicinos instituto funkcijų
(SK4, 17.1(11)). Nors ir šis įstatymas nustojo galioti 2007 m., abu pastarieji dokumentai šios
studijos kontekste yra svarbūs, nes juose atkreipiamas dėmesys į tyrėjų priklausomybę
organizacijoms, kurios ir turėtų prisiimti atsakomybę už tyrimų finansavimą ir bendrųjų
nuostatų dėl darbuotojų darbo sąlygų saugumo nustatymą.
LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (1993-10-07 Nr. I-266) (pakeitus anksčiau
minėtą Žmonių saugos darbe įstatymo pavadinimą) vėlesnėse redakcijose mokslinio tyrimo
sritis praplėsta pridedant „sveikatos“ terminą prie „darbo saugumo“, šiek tiek pakeistos ir
mokslinio tyrimo finansavimo ir koordinavimo sampratų formuluotės. Be to, pagal šį
įstatymą, darbdaviai nebeatsako už darbų saugos tyrimų finansavimą; visi šios srities
moksliniai tyrimai „finansuojami iš Valstybės biudžeto tyrimų ir studijų asignavimų“
(SK2-11.1 versijoje 2000), „kaip ir su profesinių ligų socialinio draudimo fondais“
(SK2-9.1 versijoje 2007). Tokių tyrimų programos „bus patvirtintos, <…> koordinuojamos
ir siūlymai, liečiantys tyrimams reikalingus fondus bus pateikti Socialinės apsaugos ir darbo
ministrui ir sveikatos apsaugos ministrui“ (SK2-9.2 versijoje 2007). Įstatyme nekalbama
tiesiogiai apie saugumo reguliavimo charakteristikas, susijusias su tyrėjų darbu. Tačiau
įdomu, kad įstatymo versijoje lietuvių kalba yra naudojamas terminas „mokslinis tyrimas“, o
įstatymo versijoje anglų kalba naudojamas terminas „tyrimas“ (be termino „mokslinis“)
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=306352).
Terminas „mokslinis tyrimas“ nenaudojamas tiesiogiai su analizei atrinktais ES dokumentais
siejamame Statybos įstatyme (2007-05-03 Nr. I-1240). Šiame dokumente tik „statybos,
architektūros ar kitų panašaus profilio sričių mokslų ir studijų institutas“ įvardytas tarp tų,
kurie „turės teisę būti statybų projektuotojais“ (SK4-14.1(2)).
Papildomai prie ką tik paminėtų Lietuvos įstatymų, reguliuojančių bendrą darbdavio
atsakomybę užtikrinant darbuotojo teises į saugią darbo aplinką, Lietuvos teisės aktų
duomenų bazėje rasta 13 galiojančių ir skirtingų valdžios institucijų išleistų įsakymų,
tiesiogiai susijusių su Direktyva 89/391/EEC. Viename jų paminėtas terminas „mokslinis
tyrimas“; tai yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro
įsakymas „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų
apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“
(2001-07-24 Nr. 97/406), kur tarp išimčių iš draudimo gaminti ir naudoti kai kurias ypatingas
chemines medžiagas ir atlikti darbe tam tikrus konkrečius veiksmus, keliančius riziką
darbuotojų saugumui ir sveikatai, galima perskaityti apie „mokslinį tyrimą ir eksperimentus,
apimančius analizę“ (SK5-37.1).
Nors tiesioginės nuorodos į anksčiau minėtų ES direktyvų analogų specifikacijas nebuvo
rastos Lietuvos teisės aktų duomenų bazėje, nėra priežasties manyti, kad jos nėra
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įgyvendintos nacionaliniuose teisės aktuose. Tačiau, lyginant šiuos Lietuvos dokumentus,
kurie tiesiogiai susiję su Direktyva 89/391/EEC, dėmesys tam tikroms (t. y. fizinių,
technologijos, medicinos) mokslų sritims yra akivaizdus. Tai gana aiškiai išreikšta teisiniu
išskirtinio mokslinių institucijų statuso apibrėžimu – galimybe būti statybų projektuotojais ir
mokslinio tyrimo vykdytojais, suteikiant išskirtines sąlygas naudoti tam tikras chemines
medžiagas. Papildoma ir specifinė nuostata rasta LR dokumentuose, kuria nurodoma į
mokslinį sveikatos ir darbo apsaugos tyrimą. Atsižvelgiant į keliamus reikalavimus, tokie
tyrimai praktikoje turėtų būti tarpdisciplininio pobūdžio. Tačiau akivaizdu, kad tyrimas
priklausytų taikomojo, bet ne fundamentalaus mokslo sričiai. Be to, remiantis įstatymu,
tyrimas niekada negalėtų būti pradėtas tyrėjo iniciatyva, o tik vyriausybinių įstaigų
prerogatyva. Taigi apibendrinant galima teigti, kad nuostatos, rastos Lietuvos teisiniuose
dokumentuose, nustato atsakomybę organizacijoms už rizikų darbuotojų saugumui
prevenciją ir įvardina valstybinių įstaigų atsakomybes už darbo apsaugos ir sveikatos
mokslinių tyrimų finansavimą ir vykdymą. Taigi būtų galima galvoti, kad politiniame
lygmenyje užtikrinama, jog tam tikrose mokslo srityse vykdomuose tyrimuose būtų tinkamai
sprendžiami tyrėjų saugumo, kaip tyrimų etikos, klausimai. Vis dėlto svarbu pastebėti, kad
įstatymuose akcentuojamas išskirtinai fizinio saugumo užtikrinimo klausimų sprendimas, bet
į psichologinį darbuotojų saugumą dėmesys visiškai neatkreipiamas. Be to, įstatymuose
nekalbama tiesiogiai apie tyrėjas ir tyrėjus; įstatymai tiesiog reglamentuoja darbo sąlygų
tyrimų vykdytojų veiklas (kadangi nuo to priklauso, kas bus pripažinta profesinėmis ligomis,
kaip bus reglamentuotas darbo laikas darbuotojams, kurie dirba kenksmingomis sąlygomis,
kiek darbdavys jiems turės mokėti ir pan. – todėl darbdavys už tai negali būti atsakingas).
Tačiau teisinių normų pagrindu diskusija apie tai, kad, pavyzdžiui, organizacijos, kurių darbo
specifika kelia didesnę nei įprasta riziką darbuotojų fiziniam saugumui (kuris paprastai
sąlygoja ir psichologinį (ne)saugumą), turėtų įsteigti darbo saugos komitetus ir pan. negali
būti plėtojama. Taigi esamos teisinės normos, švelninančios arba užkertančios kelią
rizikoms, dėl kurių darbuotojai (taip pat tyrėjai) galėtų patirti žalos sveikatai, vis dėlto
neperduoda etinio ar bent jau vadybinio diskurso net rekomendacijų ar užuominų forma.
Kito išskirto ES dokumentų rinkinio, pavadinto „Tyrėjo saugumas kaip reglamentų,
reguliuojančių pavojingų medžiagų naudojimą, dalis“, specifinis požymis yra tas, kad trijose
direktyvose dėmesys atkreipiamas ne tik į darbuotojų, bet ir į visuomenės narių saugumą.
Be to, šiuose dokumentuose minimi ir kai kurie aplinkosaugos aspektai. Konkrečiau, šioje
dokumentų serijoje pirmasis teisės aktas – Direktyva 96/29/Euratomas – paskelbtas 1996 m.;
kitose dviejose – Direktyva 2003/122/Euratomas ir 2009/71/Euratomas – pateikiamos
nuorodos į pirmąjį. Vis dėlto nuorodos į mokslinius tyrimus randamos tik dvejuose iš šių
dokumentų. Direktyva 96/29/Euratomas numato, kad „kiekviena valstybė narė turi reikalauti
išankstinio leidimo tokioms praktinės veiklos rūšims: <...> d) planingam radioaktyviųjų
medžiagų paskyrimui asmenims ir, kiek tai susiję su žmonių radiacine sauga, – gyvūnams,
siekiant nustatyti medicininę arba veterinarinę diagnozę, gydant arba atliekant mokslinius
tyrimus“ (SK3-4.1). Taip pat ši ES direktyva nustato tam tikras išimtis „savanoriams,
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dalyvaujantiems medicininiuose ir biomedicininiuose moksliniuose tyrimuose“ (SK4-6.4(c)).
Papildomai, Direktyva 2003/122/Euratomas pateikia nuorodą į kai kurias daugiau ar mažiau
mokslines studijas, kaip papildomos funkcijos įgyvendinimą. Dokumente sakoma:
Valstybės narės užtikrina, kad būtų atitinkamai rengiamos kampanijos po ankstesnės
veiklos išlikusiems paliktiesiems šaltiniams nustatyti. Kampanijose gali dalyvauti
valstybės narės, padengdamos šaltinių atgavimo, valdymo ir disponavimo išlaidas bei
atlikdamos valdžios institucijų, pvz., muitinių, bei turėtojų, pvz., tyrimo institutų,
medžiagų bandymo institutų ar ligoninių, senų įrašų patikrinimus. (Str.9.4)
Taigi, panašiai kaip ir anksčiau aprašytos grupės dokumentuose, čia vėl į dėmesio centrą
patenka tik atskiros mokslo sritys ir valdžios įstaigos, užtikrinančios anksčiau minėtų
nuostatų įgyvendinimą.
Pirmasis teisinis Lietuvos dokumentas, tiesiogiai susijęs su Direktyva 96/29/Euratomas, yra
Branduolinės energijos įstatymas (1996-11-14 Nr. I-1613), priimtas 1996 m. ir daug kartų
keistas. Palyginti su direktyva, Lietuvos teisės akte naudojamas terminas „darbuotojai“, o ir
apskritai įstatymu siekiama užtikrinti „žmogaus saugumą ir aplinkos apsaugą“ (SK1-1).
Taigi Lietuvos dokumentui būdingas kiek platesnis požiūris į (t. y. žmogaus ir aplinkos)
saugumą, lyginant su direktyvos objektu (t. y. darbuotojai ir visuomenė).
Lietuvos įstatyme yra dvi svarbios nuostatos, nusakančios tyrėjų saugumo atliekant tyrimą
užtikrinimą institucijos atžvilgiu. Tiksliau, viena iš šių nuostatų nustato, kad Energetikos
ministerija yra atsakinga už „atominės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje
plėtros organizavimą; projektavimo, mokslo bei technikos (kartu su Švietimo ir mokslo
ministerija) institucijas, tenkinančias objektus eksploatuojančių organizacijų poreikius,
steigimą“ (SK2-9.8). Taigi Energetikos ministerijai priskiriama atsakomybė už pastarosiose
veiklose dalyvaujančių mokslininkų saugumą. Kita įstatymo nuoroda yra į Aplinkos
apsaugos ministeriją, kuri „organizuoja ir koordinuoja branduolinių objektų poveikio
aplinkai mokslinius tyrimus“ (SK3-16.7). Tačiau svarbu pažymėti, kad abi šios nuostatos
įstatyme (2011-06-28 Nr. XI-1537) panaikintos ir perkeltos į Valstybinė atominės
energetikos saugos inspekcijos (VATESI) nuostatus (2012-11-21 Nr. 1406).
Antrasis Lietuvos dokumentas, tiesiogiai susijęs su anksčiau minėta ES direktyva, yra
Radiacinės saugos įstatymas (1999-01-12 Nr. VIII-1019). Įdomu tai, kad dokumento
versijoje anglų kalba (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246659),
terminai „mokslas“ ar „mokslinis“ nėra minimi, tačiau šie terminai naudojami versijoje
lietuvių kalba. Konkrečiau, terminai „mokslas“ ir „mokslinis tyrimas“ šiame įstatyme
paminėti greta Pagrindinių radiacinės saugos principų, kuriais reikia vadovautis, kai
leidžiama ir vykdoma bet kokia veikla. Įstatyme nurodoma, kad sekant ribojimo principu
„visų veiklų sąlygota dozių suma negali viršyti nustatytosios, išskyrus paciento gaunamą
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dozę dėl jo sveikatos priežiūros bei asmens (kai tai nesusiję su jo darbu), savanoriškai
padedančio pacientui ar dalyvaujančio medicininiuose bei biomedicininiuose moksliniuose
tyrimuose, gaunamą dozę“ (SK2-3.3). Tačiau „jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai gali
būti naudojami asmens sveikatos priežiūros ar medicinos, biomedicinos moksliniuose
tyrimuose su žmonėmis tik tuo atveju, jei pacientas ar tiriamasis iš anksto informuojamas
apie šių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo tikslą bei galimus padarinius
sveikatai ir sutinka būti tiriamas ar gydomas naudojant šiuos jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinius.“ Be to, prieš „atliekant su žmonėmis medicininius, biomedicinos mokslinius
tyrimus, kurių metu bus naudojama apšvita, turi būti gautas leidimas, kurį išduoda Lietuvos
medicinos etikos komitetas, suderinęs su Radiacinės saugos centru“ (SK8-22.2).
Taip pat „leidimus įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar pervežti joje
radioaktyviąsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms,
įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms bei valstybės ir savivaldybių institucijoms, išduoda
Radiacinės saugos centras, o visais kitais atvejais – Sveikatos apsaugos ministerijos teikimu
Vyriausybė“ (SK3-9.2).
Svarbu pastebėti, kad nors dokumentų kaupimo metu LR teisės aktų sistemoje buvo
12 galiojančių skirtingų valdžios institucijų išleistų poįstatyminių aktų, tiesiogiai susijusių su
Direktyva 96/29/Euratomas, terminas „mokslinis tyrimas“ paminėtas tik keliuose iš jų.
Konkrečiai, Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Dėl Lietuvos higienos normos HN 89:2001
„radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“ patvirtinimo (2001-02-19 Nr. 121) nustatomas kai kurių
jonizuojančiosios radiacijos šaltinių naudojimas moksliniame tyrime; LR Vyriausybės
nutarime Dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių
patvirtinimo (1999-05-25 Nr. 653) tvirtinama, kad licencijos savininkas turi „imtis visų
įmanomų priemonių, kad būtų išvengta asmenų, nenurodytų licencijos priede, nepagrįstos
apšvitos, išskyrus asmenis, kurie turi valstybės institucijos išduotus įgaliojimus, ir asmenis,
gaunančius apšvitą medicinos diagnostikos ir gydymo procedūrų metu, savanoriškai
padedančius pacientams, dalyvaujančius medicinos ir biomedicinos moksliniuose
tyrimuose“ (SK8-25.6); Aplinkos apsaugos ministro įsakyme Dėl normatyvinio dokumento
LAND 41-2001 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, žemės ūkio
objektų bei atliekant mokslinius tyrimus normos ir radioaktyviųjų teršalų išmetimo leidimų
išdavimo tvarka“ patvirtinimo (2001-01-23 Nr. 59), pažymima, kad šis „norminis
dokumentas skirtas apsaugoti žmones, gyvuosius organizmus, gamtos išteklius (žemę,
miškus, vandenis) ir kitus aplinkos objektus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio bei taršos radionuklidais, naudojant radioaktyviąsias medžiagas medicinos srityje,
pramonėje, žemės ūkyje ir atliekant mokslinius tyrimus“ (SK1-1); Aplinkos ministro
įsakyme Dėl normatyvinio dokumento LAND 34-2000 „Radionuklidų nebekontroliuojamieji
lygiai; medžiagų pakartotinio naudojimo ir atliekų šalinimo sąlygos“ patvirtinimo
(2000-05-03 Nr. 194), nurodoma, kad sąlygos „taikomos medžiagoms, prietaisams,
aparatams, įrenginiams, statiniams, kietoms atliekoms ir panaudotiems tepalams,
susidarantiems arba atsirandantiems eksploatuojant arba išmontuojant branduolinės
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energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo objektus, naudojant radioaktyviąsias
medžiagas pramonėje, medicinoje, mokslo įstaigose ir kitur <...>“ (SK1-2). Vėlgi, šiuose
dokumentuose pateikti teisiniai reikalavimai moksliniams tyrimams, atliekamiems tik
konkrečiose mokslo srityse, ir galima tyrimo sukelta žala šiose srityse yra traktuojama ne tik
kaip organizacijos, kurioje atliekamas tyrimas, bet ir (net) kaip vyriausybės įsipareigojimas.
Po paieškos Lietuvos teisės aktų duomenų bazėje rastas tik LR radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo įstatymas (2005-09-29 Nr. VIII-1190), kuris tiesiogiai susijęs su Direktyva
2003/122/Euratomas. Šis įstatymas teigia, kad Vyriausybė „palaiko ir finansuoja įvadinių
mokslinių tyrimų ir naujų technologijų programų įgyvendinimą“ (SK3-4.7), tačiau „atliekų
gamintojas apmoka visas išlaidas, susijusias su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu nuo jų
atsiradimo iki jų užkasimo neperdirbant, įskaitant mokslinius tyrimus tobulinant
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį <...>“ (SK3-11.2). Papildomai rastuose susijusiuose
dviejuose įsakymuose terminas „mokslinis tyrimas“ neminimas.
Taigi, reziumuojant antros grupės dokumentų saugumo klausimais analizės rezultatus,
galima teigti, kad tyrėjo saugumas minimas kaip siauresnė tema tarp platesnių problemų,
tokių kaip valdžios reguliavimas ir organizacijos atsakomybė dirbant su medžiagomis, kurios
kelia didelę riziką visuomenės sveikatai. Gamta ir tyrimo dalyviai yra šio įstatymų grupės
dėmesio centre, o tyrėjo saugumas yra savaime suprantamas dalykas, kuris nėra kaip nors
išskirtinai apibrėžiamas įstatyminiuose aktuose.
Paskutinė dokumentų grupė, nusakanti Tyrėjų saugumo, kaip smulkios problemos
visuomenės saugumo ir aplinkosaugos kontekste, tematiką, pirmiausiai pradedama dviem
dokumentais (t. y. Direktyva 2000/14/EC ir Direktyva 2004/108/EC), kurie skiriasi nuo
ankstesnių tuo, kad juose kalbama apie darbuotojų, „žmonių ir aplinkos, sveikatos ir
gerovės“ apsaugą tik preambulėje (Direktyva 2000/14/EC); nei „mokslas“ nei „mokslinis
tyrimas“ šiuose dokumentuose nėra paminėti. Todėl darytina išvada, kad šie dokumentai gali
būti taikomi tik labai specifinėse tyrimo srityse (t. y., kur naudojama triukšminga lauko
įranga ar specialūs elektromagnetiniai įrengimai).
Lietuvos teisės aktų duomenų bazėje Direktyva 2000/14/EC yra susijusi tik su trimis
galiojančiais poįstatyminiais LR teisės aktais. ES dokumente nėra tiesioginės nuorodos nei į
mokslinį tyrimą, nei į tyrėjus, tačiau tiesiogiai susietame LR Vyriausybės nutarime
(2004-04-07 Nr. 388) Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus
teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo ir informacijos,
kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo viena tiesioginė
nuoroda yra. Čia sakoma: „Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teikia Europos
Komisijai gyvūnų, naudojamų bandymams ir kitiems mokslo tikslams, apsaugos ataskaitas
pagal 1986 m. lapkričio 24 d. Tarybos direktyvą 86/609/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir
kitų teisės aktų, susijusių su eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų gyvūnų
apsauga, suderinimo“ (SK5-18). Kita Direktyva 2004/108/EC, tiesiogiai siejama su LR
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Elektroninių ryšių įstatymu (2004-04-15 Nr. IX-2135), kuriame taip pat randama tik viena
nuoroda į mokslinę veiklą: „Pramonės, medicinos, mokslo reikmėms naudojamų aparatūros
ir įrenginių, t. y. aparatūros ir įrenginių, kurie veikdami generuoja ir naudoja radijo bangų
energiją ir yra skirti naudoti pramonės, medicinos, mokslo, namų ūkio ir panašiems
tikslams, išskyrus elektroninių ryšių tikslus, naudojimo taisykles rengia ir tvirtina Ryšių
reguliavimo tarnyba“ (SK7-45.1).
Taigi apibendrinant ES dokumentų, kurie apibrėžia tyrėjų saugumo, kaip tyrimų etikos,
klausimus, ir LR dokumentų, kurie tiesiogiai siejami su tais ES dokumentais, apžvalginės
analizės rezultatus galima išskirti kelis tipinius šių dokumentų bruožus. Pirma, tiesioginės
nuorodos į mokslinį tyrimą yra retos tiek ES, tiek Lietuvos teisiniuose dokumentuose,
nepriklausomai nuo to, kokiai analitinei grupei dokumentai buvo priskirti. Antra, visi į
analizę įtraukti dokumentai yra nukreipti į gana specifines mokslo sritis; jie nėra tiesiogiai
aktualūs mokslinėms veikloms, kurios atliekamos už dokumentuose minimų sričių. Trečia,
nors dokumentuose įvardinamos pagrindinės institucijos, atsakingos už tyrėjų saugumo
užtikrinimą, konkrečios jų atsakomybės sritys nėra pakankamai išsamiai apibrėžiamos. Be to,
ketvirta, nors mokslinėje literatūroje atrandamos kelios tyrėjos / tyrėjo veikloje jai / jam
kylančios rizikos formos (t. y. psichologinė ir fizinė) ir trys jų švelninimo strategijų tipai
(t. y. pagrįstos asmenine tyrėjo atsakomybe, organizacijos atsakomybe ir mišria asmenine
tyrėjo ir organizacijos atsakomybe), teisiniuose dokumentuose dėmesys skiriamas tik fizinio
saugumo klausimams ir tiesioginei organizacijos atsakomybei.
Kalbant plačiau, verta atkreipti dėmesį, kad tyrėjo saugumo tema visgi yra išskiriama kaip
atskira tyrimo etikos problema ES teisiniuose dokumentuose. Tikėtina, tai atspindi tiek ES
institucijų reakciją į susirūpinimą keliančią problemą, tiek pačios temos svarbą. Tačiau
atrinktų ES dokumentų (t. y. direktyvų) turinio analizė rodo, kad tiesioginės nuorodos į
mokslines veiklas yra pakankamai retos ir jų ryšys su moksliniu tyrimu atrandamas arba
labai specifinio tyrimo ribose (t. y. kur naudojamos radioaktyvios ar kitos visuomenės
sveikatai pavojingos medžiagos, ar atliekamas tyrimas, įvykus nelaimingam atsitikimui),
arba labai plačiame darbuotojų saugos ir sveikatos kontekste, kuriame tyrėjo saugumas
aptariamas kaip darbuotojo teisė. Be to, tyrimo sritys apribotos gamtos ir medicinos
mokslais, o aukščiau minėtos rizikos formos nėra randamos oficialiuose dokumentuose, nors
visos anksčiau minėtos rizikos mažinimo strategijos dokumentuose identifikuotos. Lietuvos
teisės aktų, tiesiogiai siejamų su ES dokumentais, analizė duoda labai panašius rezultatus:
nuorodos į mokslinę veiklą yra retos; dokumentai apima tik labai specifines mokslo sritis;
organizacijos ir instituciniai organai yra laikomi atsakingais sprendžiant šią problemą. Tačiau
tuo remiantis negalima daryti išvados, kad ES reikalavimai nacionalinėje teisėje yra
įgyvendinami kitaip.
Svarstant saugumo reguliavimo nuostatas iš etikos perspektyvos, su kuria susidurta
analizuotuose dokumentuose, galima teigti, kad normatyviniai dokumentai suteikia pagrindą
organizacijos sąmoningumui apie jos atsakomybę už tyrėjos / tyrėjo saugumą. Tačiau
normatyviniai reglamentai dar nereiškia, kad jų laikomasi praktikoje. Atsižvelgiant į
Lietuvos istorinę praeitį ir visuomenės narių socializaciją kontekste, kur įstatymai buvo
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reliatyvūs (t. y. skirtingai taikomi atskiriems žmonėms), yra rizika, kad tiek ES direktyvos,
tiek nacionaliniai įstatymai gali būti traktuojami kaip su realybe nesusijęs formalumas. Todėl
nors teisės aktai gali aptarti tinkamas priemones užtikrinant tyrėjo saugumą, Lietuvos tyrimų
institucijų biudžetai yra per maži užtikrinti tyrėjo psichologinį ar fizinį saugumą. Kitaip
sakant, šio aspekto tyrimui, koordinavimui, monitoringui trūksta įvairių išteklių – žinių,
administracinių gebėjimų, finansų, ir pan. Tad saugumo klausimų sprendimas realybėje
paliekamas patiems individams. Todėl valstybinės institucijos turėtų stipriau reglamentuoti
tyrėjui kylančių rizikų valdymą, įtraukdamos šį klausimą į darbuotojų saugos ir sveikatos
reglamentavimo dokumentus. Taip pat šioje srityje gelbėtų gairės standartą
operacionalizuojančioms procedūroms, kurios įgalintų mokslinius tyrimus vykdančias
organizacijas vadybiškai spręsti tyrėjų saugumo klausimus.
Galiausiai, svarbu pripažinti, kad šiame skyriuje pristatyta studija turi apribojimų. Viena
vertus, dokumentų turinio analizės rezultatai yra riboti, kadangi panaudotas tik vienas ES
dokumentų šaltinis ir neskirta dėmesio kitiems dokumentams, kurie paminėti analizuotuose
tekstuose. Taigi lieka tikimybė, kad kai kurie papildomi tyrėjų saugumo aspektai kaip etikos
problema gali būti aptikti kituose dokumentuose. Kita vertus, net tokia ribota analizė
dokumentų, kurie visuomenei pristatomi kaip nusakantys tam tikrą socialinės
(t. y. mokslinės, etiškos) veiklos aspektą, atskleidžia tam tikrus kuriamo teisinio diskurso
aspektus: kodėl būtent šie, o ne kiti dokumentai pristatomi EK tinklalapyje? Tai, kad EK
pristatomi dokumentai yra labiau orientuoti į darbo vietos saugumą, o ne į su tyrimu
susijusias veiklas, gali reikšti tiesiog reikiamų dokumentų nebuvimą. Tokių dokumentų stoka
akivaizdi atsižvelgiant į akademinėje literatūroje svarstomus klausimus apie tyrėjų saugumą,
kaip vieną iš tyrimų etikos aspektų. Be to, pripažįstant teisinių dokumentų turinio analizės
apribojimus, reikia pripažinti ir tai, kad įstatymas negali būti visa apimantis; įstatymas duoda
principines gaires tolimesniam jo nuostatų įgyvendinimui kituose – organizacijos, individo –
lygmenyse. Taigi galima ir vėl sugrįžti prie to, kad, viena vertus, yra teigiama, jog būtent
organizacijų etikos komitetai „vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant tyrėjo saugumą“
(Dickson-Swift, James ir Kippen, 2005b). Taigi etikos komitetų veiklos nuostatų ir kasdienės
veiklos analizė būtų traktuotina kaip atverianti žinojimo apie tyrėjų saugumo faktinį
užtikrinimą organizacijose lauką; tikėtina, kad etikos komitetų, kaip organizacinių darinių,
funkcijų tobulinimas ir detalizavimas leistų išvengti neetiškų sprendimų. Tačiau kita vertus,
yra teigiama ir tai, kad „tyrėjų saugumas yra ne HREC funkcija“, kadangi tai visiškai kitokio
pobūdžio dalykas nei tyrimo dalyvių saugumas, ir todėl, kad tyrėjų saugumu rūpinasi (ar bent
turėtų rūpintis) kiti organizaciniai dariniai (Gillam, 2005, p. 580). Dar daugiau, pastebima ir tai,
kad „net jei laikomasi visų etikos komiteto reikalavimų, teisinės sistemos ir etikos gairių, tai ne
visada gali suteikti saugumą projektui, dalyviams ar tyrėjui“ (Toffoli ir Rudge, 2006, p. 605).
Taigi akivaizdu, kad tyrėjų saugumo klausimas vis dar reikalauja papildomo empirinio tyrimo
(pvz., tokių dokumentų, kaip etikos kodeksų, kurie ir perteikia tinkamo elgesio (profesinėse)
grupėse taisykles, ir turėtų atspindėti teisiniuose dokumentuose užfiksuotas nuostatas), kuris,
tikėtina, didintų ir pačių tyrėjų sąmoningumą dėl potencialių rizikų bei jų saviveiksmingumą,
reikalingą sprendžiant klausimus darbe, ir, kartu, skatintų organizacijas ieškoti veiksmingų
būdų ne tik apsaugoti savo darbuotojas ir darbuotojus (t. y. tyrėjas ir tyrėjus), bet ir užtikrinti
maksimaliai galimai atsakingo (taigi ir etiško) mokslinio tyrimo vyksmą.

167

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS VADYBA LIETUVOS MOKSLO (IR STUDIJŲ) ORGANIZACIJOSE

III DALIS
MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS VADYBA LIETUVOS
MOKSLO (IR STUDIJŲ) ORGANIZACIJOSE
Įvadas
Raminta Pučėtaitė, Aurelija Novelskaitė
Etikos vadyba organizacijoje – tai sisteminis institucionalizuotas procesas, kuris apima
elgesio standartų nustatymą, refleksiją bei savireguliaciją, auditavimą bei sistemos
koregavimo priemones ir yra nukreiptas į atsakingos, kokybiškos, integralios – sąžiningos,
garantuojančios institucijai visuomenės pasitikėjimą, veiklos kūrimą (Vasiljevienė, 2004;
Waters, 1988; Waxenberger, 2001). Šis procesas realizuojamas etikos vadybos sistemos arba
infrastruktūros kūrimu bei jos veiksmingumo palaikymu. Kaip ir bet kuri kita vadybos
sistema, ši susideda iš formalių elementų arba instrumentų, tokių kaip etikos kodeksas, etikos
komitetas (komisija), etikos tarnautojos ir tarnautojai (patarėjos / patarėjai, konsultantės /
konsultantai, kt.), „karštoji“ etikos linija, etikos mokymai, etinis auditas (Hoffman, 1998,
p. 54–60; Kaptein, 1998, p. 48–51, 164–183; Palidauskaitė, 2011, p. 310–311; Ulrich, Lunau
ir Weber, 1998, p. 139–152; Vasiljevienė, 2000, p. 265–266) ir neformalių procesų,
procedūrų, praktikų, požiūrių.
Etikos vadybos tikslas – sistemingai kreipti darbuotojų, kaip „organizacijos piliečių“
(Steinmann ir Löhr, 1994, p. 60; Ulrich, 2002, p. 116), pastangas į atsakingą, kokybišką veiklą
ir taip garantuoti stabilią organizacijos plėtrą, išliekamumą teisiniu, ekonominiu, ekologiniu,
socialiniu aspektu (Wieland, 2003, p. 10, 13). Kitaip tariant, etikos vadybos sistema siekiama
sukurti bei palaikyti tokią organizacijos kultūrą, kuri įgalina bei motyvuoja individą priimti
sprendimus bei elgtis pagal etines normas ir savo veikla įgyvendinti viešąjį interesą,
suinteresuotųjų šalių lūkesčius bei organizacijos tikslus. Atsakingas, sąžiningas, patikimas
elgesys kuria integralumą organizacijoje ir sudaro prielaidas visuomenei ja pasitikėti.
Analizuodama akademinio integralumo diegimo tendencijas Lietuvos auštojo mokslo
institucijose N. Vasiljevienė pažymi (2014), kad akademinis integralumas įtvirtina
organizacinę, o ne individualią sąžiningumo vertybę, suponuojančią būtinybę priimti tvarkas,
kurių distributyviai reikia daugumai, tenkinant viešąjį interesą, valdant rizikas, kylančias dėl
išaugusių mokslo, technikos, technologijų išsivystymo ir žmogaus galių, kurios gali būti ir
subjektyviai, piktavališkai panaudojamos (Vasiljevienė, 2014, p. 544). Be to, aukštojo
mokslo institucijoms vis labiau tampant komercinėmis globaliu mastu, švietimo rinkos
veikėjai yra priversti ieškoti institucinį pasitikėjimą didinančių ir / ar užtikrinančių
priemonių. Organizacijos reputacija šiuo aspektu yra labai svarbi: ji kuria patikimumo
garantiją, padeda pritraukti lėšas moksliniams tyrimams ir studijoms.
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Pagrindiniu etikos vadybos sistemos instrumentu, organizacijos reputacijos kūrimo,
integralumo ir pažangos matavimo priemone laikomas etikos arba elgesio kodeksas. Jis yra
vertybių institucionalizavimo įrankis, įvardijantis organizacijos arba profesijos etiškos
praktikos standartus (Kaptein ir Schwartz, 2008; Vasiljevienė, 2003), apibrėžiantis
organizacijos atsakomybės suinteresuotosioms šalims sritis ir „atskaitos taškas“ koreguojant
kitas organizacijos vadybos sistemas, inicijuojant diskusijas su vidiniais suinteresuotaisiais
apie organizacijos valdymo efektyvumą ir pateikiant savo veiklos ataskaitą išoriniams
suinteresuotiesiems, kurios pagrindu šie gali nuspręsti, ar organizacija galima pasitikėti
(Kaptein ir Tulder, 2003).
Daugelyje anglosaksiškų aukštojo mokslo institucijų etikos kodeksai plačiau žinomi kaip
garbės kodeksai (angl. – honour codes). Per pastaruosius tris-keturis dešimtmečius JAV bei
du-tris dešimtmečius Europos aukštojo mokslo institucijose akademinės etikos kodeksai
įsitvirtino kaip etiško elgesio vadybos ir akademinio sąžiningumo pažeidimų prevencijos
instrumentai, žymintys perėjimą nuo individualios atsakomybės už etikos pažeidimus ir
principų laikymąsi prie institucinės atsakomybės ir savireguliacijos (McCabe, Trevinõ ir
Butterfield, 2001). Jų įsitvirtinimas akademinės veiklos kontekste žymi ir išaugusius
visuomenės lūkesčius aukštojo mokslo ir studijų institucijoms, reikalaujant iš jų atsakomybės
už mokslinės veiklos ir studijų procesus, tyrimų rezultatų sklaidą ir jų taikymo pasekmes
suinteresuotosioms šalims (Altbach, 2004; Vasiljevienė, 2011). Normatyviniu požiūriu,
akademinės etikos kodeksai su kitais etikos vadybos elementais turėtų padėti įtvirtinti
organizacijos savikontrolės, savireguliacijos ir veiklos tobulinimo funkcijas, tuo siekiant
užsitikrinti visuomenės pasitikėjimą aukštojo mokslo institucijomis. Tačiau kita vertus,
etikos kodeksų funkcijų empiriniai tyrimai atskleidžia, jog dažnai akademinės (taip pat ir
tyrimų) etikos kodeksai traktuojami tik kaip formalūs instrumentai, susivedantys į pačių
mokslininkų atliekamą tyrimo atitikimo etiniams principams žymėjimą etikos komitetų
parengtuose klausimynuose (Hammersley, 2009) žinant, jog balansuojama ant etinio
sąžiningumo ribos, kai siekiama atitikti principo raidę, tačiau ne dvasią. Stebėdama etikos
kodeksų diegimo tendencijas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose N. Vasiljevienė taip pat
daro išvadą, kad etikos kodeksas, kaip vertybių išraiška de jure, yra dažnai atitrūkusi nuo
vertybių de facto padėties, „konkretaus universiteto institucinių procesų būklės, ne tik
determinuojančios neretas akademines pražangas bei klaidas, bet ir tvirtai palaikančios tam
tikrus jų egzistavimo faktorius“ (Vasiljevienė, 2014, p. 547).
Viena iš priežasčių – etikos kodekso kūrimo procesas. Apibendrindami 79 empirinių tyrimų
rezultatus etikos kodekso efektyvumo tema M. Kaptein ir M. S. Schwartz (2008) teigia, kad
etikos kodekso efektyvumas priklauso nuo to, kaip jis kuriamas, diegiamas ir koks jo turinys.
Etikos kodekso turinys – tai normatyviniai reikalavimai, kurie išvedami iš organizacijos
socialinės realybės, konkretaus konteksto, laikantis universalizacijos, įtraukimo bei dalyvių
lygiateisiškumo, laisvės ir konsensuso – diskurso etikos principų (Habermas, 1983; Maak,
1999; Vasiljevienė, 2000). Būtent dėl to kuriant etikos kodeksą svarbu, kad šiame procese
169

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS VADYBA LIETUVOS MOKSLO (IR STUDIJŲ) ORGANIZACIJOSE

dalyvautų pagrindinių suinteresuotųjų šalių atstovai, ypač – darbuotojai, nes jie ir turės
laikytis etikos kodekso. Bendrakultūros procesas sudaro sąlygas etikos kodekse įvardyti
tokias vertybes, kurios, darbuotojų nuomone, yra aktualios ir padeda jiems bei organizacijai
augti, yra susijusios su jų veikla. Taip kuriamas kodeksas suteikia organizacijos
darbuotojams aiškumo, kaip elgtis situacijose, sukeliančiose etinių svarstymų, ir padeda
užtikrinti savireguliaciją bei veiklos efektyvumą (Kaptein ir Schwartz, 2008). Be to, svarbu,
kad etikos kodekso tikslas nebūtų per daug ambicingas vertinant organizacijos išteklius ir jos
aplinką, paplitusias praktikas (pvz., jeigu saviplagijavimas, studentų nusirašinėjimas ir
panašūs nusižengimai yra įprastos praktikos visame akademiniame sektoriuje, nerealu tikėtis,
kad įvardijus šiuos pažeidimus etikos kodekse jie išnyks tik dėl padidėjusio sąmoningumo),
kadangi pastarieji formuoja suinteresuotųjų lūkesčius, kuriuos institucijai svarbu tenkinti.
Kaip teigia J. B. Singh (2011), Kanadoje atlikęs empirinį etikos kodekso efektyvumo veiksnių
tyrimą, kuriame apklausė 129 didžiausių šalyje korporacijų vykdomuosius vadovus arba
valdybų pirmininkus, etikos kodeksas turi būti naudojamas priimant strateginius sprendimus, su
juo supažindinami visi darbuotojai, numatomos sankcijos už jo nesilaikymą, o pats kodeksas
reguliariai, ne rečiau nei kas dveji metai, peržiūrimas ir pagal poreikį koreguojamas.
Dar daugiau, siekiant etikos kodekso veiksmingumo akademinės institucijose yra svarbūs
visi kiti etikos vadybos instrumentai. Pavyzdžiui, etikos mokymai įgalina organizacijas
užtikrinti etinių vertybių, normų ir standartų priimtinumą darbuotojams psichologiniu
požiūriu ir formuoja gebėjimą taikyti vertybes praktikoje. Mokymai formuoja jautrumą
etinėms problemoms darbo vietoje ir jų netoleravimą, stiprina etiškų sprendimų priėmimo
įgūdžius, leidžia organizacijos nariams pažinti vieniems kitus vertybių pagrindu ir taip
sudaro sąlygas augti abipusiam pasitikėjimui bei efektyviai bendradarbiauti organizacijoje
(Pučėtaitė, 2009). Gilinant individo sąmoningumą etiniais klausimais, galima daryti poveikį
individo motyvacijai elgtis pagal etinius principus ir normas netgi tokiems poelgiams ir
vertybėms priešiškoje situacijoje ir formuoti moralinę tapatybę – savęs kaip tam tikrų,
pavyzdžiui, profesinių, etinių vertybių besilaikančio socialinio veikėjo, profesionalo
suvokimą (Trevinõ, Nieuwenboer ir Kish-Gephart, 2014), kuris padeda užtikrinti, kad
pastebėjus etines problemas organizacijoje, šios nebūtų ignoruojamos. Taip formuojama
organizacijos moralinė bendruomenė (Ulrich, 2008), kurios kiekvienas narys prisideda prie
institucinės tvarkos kūrimo, sutinka savireguliuotis pagal organizacijos taisykles siekdamas
jos tikslų (Kaptein ir Wempe, 2002) ir formuoja pasitikėjimą vieni kitais bei institucija.
Etikos mokymai akademinėse institucijose padeda identifikuoti daugelį atvejų kaip etiškai
problemiškus: pavyzdžiui, kaip traktuoti tyrimams skiriamas lėšas, kurias skiria privati
finansuojanti institucija, darydama netiesioginį spaudimą tyrimo vadovui patvirtinti
finansuojančiai institucijai palankius rezultatus; kaip apibrėžti padalinio vadovo spaudimą
prirašyti jo pavardę prie rengiamos publikacijos; ir pan. Kita vertus, sąmoningumo didinimas
instituciniu lygmeniu reikalauja ir kitų procedūrų bei instrumentų įdiegimo. Pavyzdžiui,
įvardinusi, kad akademinį integralumą pažeidžiantis, mokslinių tyrimų organizacijos
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reputaciją kompromituojantis elgesys yra netoleruotinas, organizacija turi suformuoti sistemą
– pranešimų, tyrimų, pranešėjo apsaugos, – kad visiems organizacijos nariams būtų aišku,
kaip šie pažeidimai bus sprendžiami, kokios nuobaudos bus skiriamos, kokios yra garantijos,
kad su pranešėju nebus susidorota tarpiniame valdymo lygmenyje. Organizacijos
integralumas greta to reikalauja, kad šių procesų ir procedūrų būtų laikomasi visais
lygmenimis, nedarant išimčių „vedantiesiems mokslininkams“, pritraukiantiems lėšas į
institucijas, ar aukštas administracines pareigas užimantiems mokslininkams.
Šiuo požiūriu dalį standartinių operacinių procedūrų gali sukurti ir vykdyti etikos tarnautojas,
komitetas / komisija ar skyrius. Mokslinėje literatūroje paprastai ši institucija laikoma
atsakinga už organizacijos etikos vadybos procesų koordinavimą, monitoringą, auditą,
veiklos tobulinimą ir teisinių, etinių ar kitų visuomenės pasitikėjimui organizacija svarbių
standartų ar normų pažeidimų prevenciją (Vasiljevienė, 2000). Institucija padeda mažinti
riziką, kurią organizacijoms kelia tarpkultūrinis kontekstas, išaugę suinteresuotųjų šalių
reikalavimai bei lūkesčiai. Etikos komitetas akademinėje institucijoje gali veikti kaip
problemų „vartininkas“, ekspertiškai bei nešališkai įvertindamas ir suteikdamas leidimą (arba
radikaliais atvejais uždrausdamas) tyrėjų grupėms vykdyti mokslinius tyrimus (Gruchy ir
Lewin, 2001, p. 865), savalaikiškai reaguodamas į galimas etines problemas ar užkirsdamas
joms kelią (Loeb, 1989, p. 7). Institucijos funkcijoms taip pat priskiriamas etikos vadybos
politikų peržiūra ir derinimas, kad šios būtų integruotos į kitas organizacijos vadybos
sistemas (Annas, 1984, p. 844; Loeb, 1989, p. 7; McDonald, Simpson ir O’Brien, 2008,
p. 139), profesinių standartų įgyvendinimo priežiūra. Tuo ši struktūra prisideda prie
atstovaujamos institucijos ir profesijos nepriekaištingos reputacijos, veiklos kokybės,
pasitikėjimo formavimo (Walden, Herlihy ir Ashton, 2003, p. 106). Be to, būdami
ekspertinės institucijos, etikos komitetai gali veikti ir kaip tarpininkai, jungiantys mokslinę
veiklą vykdančias bei finansuojančias institucijas, individus, interesų grupes, visuomenes ir
net tautas, inicijuodami diskusijas mokslinių tyrimų etikos tema ir kurdami ar koreguodami
atitinkamas veiklos normas bei standartus (Halila, 2003).
Etikos komitetai ir komisijos nėra visiškai naujas darinys Lietuvos akademinėse institucijose
ar kitose viešojo administravimo, profesinėse struktūrose. Bene geriausiai ir plačiausiai
žinoma etikos komitetų veikla sveikatos priežiūros organizacijose ir politikos srityje vyksta
jau daugiau nei 10 metų. Akademinės etikos komitetai aukštojo mokslo institucijose veikia,
apytiksliai, nuo 2006 metų, kai LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtintos
Rekomendacijos akademinės etikos kodeksams (2005-12-05, Nr. ISAK-2485), nurodančios,
kad aukštosios mokyklos iki 2006 m. kovo 1 d. turi parengti ir patvirtinti dėstytojų etikos
kodeksus, suponavusios ir etikos komiteto poreikį. Taigi, daugumoje Lietuvos akademinių
institucijų etikos komiteto (kaip ir akademinės etikos kodekso) poreikį lėmė ne šių
organizacijų noras savireguliuotis ir didinti visuomenės pasitikėjimą organizacija,
o įstatymai, suponavę jų diegimą ne dialogo keliu ar orientuojantis į institucinę atsakomybę,
o reikalavimų „iš aukščiau“ tenkinimą. Šis „iš viršaus į apačią“ etikos kodeksų ir komitetų
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diegimo principas kelia riziką, kad etikos komitetai gali dirbti ne kaip veiklos kokybės
užtikrintojai, o kaip „gaisrų gesintojai“ ar skundų nagrinėtojai, kurių tikslas – spręsti
problemą, neperkeliant sprendimo į institucinį, sisteminį lygmenį. Todėl, pavyzdžiui, etinis
auditas, kuris kaip reguliacinis, korekcinis etikos vadybos sistemos elementas leidžia
įvertinti, kaip ir kiek deklaruotų etinių vertybių bei standartų organizacija laikosi savo
veikloje, tokiose organizacijose gali būti apskritai neatliekamas (Kerrison ir Pollock, 2005).
Mokslinės veiklos etikos vadyba Lietuvoje yra sąlyginai naujas ir kol kas mažai ir gana
fragmentiškai empiriškai tirtas reiškinys. Siekiant pagausinti empirines žinias apie mokslinės
veiklos etikos vadybos padėtį Lietuvos universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose,
svarbu analizuoti ne tik pavienius etikos vadybos instrumentus, bet jų tarpusavio sąsajas.
Šioje dalyje pristatomi 2009–2011 m. vykdyto MTEtika projekto empiriniai rezultatai,
kuriais siekiama atskleisti Lietuvos aukštųjų mokyklų pastangas vadybinėmis priemonėmis
valdyti mokslinės veiklos etiką ir stiprinti akademinio sąžiningumo tradicijas. Tuo pačiu joje
keliami probleminiai klausimai apie atsakomybės dalinimąsi už etinių principų diegimą,
priežiūrą, kontrolę mokslinėje veikloje. Pirmajame šios dalies skyriuje apžvelgiamas 2010 m.
Lietuvos mokslo ir studijų organizacijose egzistavusių etikos kodeksų turinys, 2011 m.
akademinės bendruomenės apklausos apie etikos kodekso naudojamumą kasdienėse
praktikose ir 2011 m. interviu su etikos komitetų pirmininkėmis arba pirmininkais
(arba narėmis / nariais) apie kodeksų kūrimą duomenys. Antrame skyriuje analizuojamas
etikos komitetų kūrimo tose organizacijose procesas, jų veiklos ypatumai ir funkcijos, kurios
lyginamos su etikos kodeksuose ir etikos komitetų veiklos nuostatose apibrėžtomis
funkcijomis. Trečiajame skyriuje analizuojamas etikos kodeksų ir etikos komitetų
žinomumas ir žinių įtaka mokslinių tyrimų etikos būklės vertinimui, lyginant dydžiu ir etikos
institucionalizavimo procesų pradžia skirtingus organizacijų tipus – Lietuvos universitetus ir
mokslinių tyrimų institutus atstovaujančių akademinės bendruomenės narių požiūrius.
Ši dalis užbaigiama keliant probleminį atsakomybės už mokslinės veiklos etikos vadybą
Lietuvos aukštojo mokslo institucijose klausimą.
Metodologinės pastabos.
Pirmajame šios dalies skyriuje aptariant Lietuvos mokslo organizacijų etikos kodeksus ir,
konkrečiai, jų turinio ypatumus, kūrimo procesus, naudojamumą organizacijose, pateikiami
kiekybinių ir kokybinių duomenų analizės rezultatai. Pirma, akademinės etikos kodeksų
Lietuvos auštojo mokslo ir studijų institucijų (valstybinių ir nevalstybinių universitetų)
turinio analizės rezultatai. Etikos kodeksai surinkti 2010 m. rudenį Lietuvos mokslo
organizacijų internetiniuose tinklalapiuose, ieškant „akademinės etikos“, „dėstytojų ir
studentų etikos“ arba tiesiog „etikos“ kodekso. Bendras institucijų sąrašas suformuotas ir
pirminiai kontaktiniai duomenys gauti iš LR ŠMM Sistemos AIKOS. Tais atvejais, kai
dokumentai nerasti, buvo tiesiogiai kontaktuojama su atskirų universitetų administracija.
Duomenų rinkimo laikotarpiu kai kuriose Lietuvos mokslo institucijose etikos kodeksas
buvo kuriamas, svarstomas kodekso projektas ir pan. Duomenų masyvą, kurio analizės
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rezultatai pateikiami šiame skyriuje, sudarė 17 etikos kodeksų, iš kurių 14 sukurti
valstybiniuose ir 3 – nevalstybiniuose universitetuose. Antra, šios analizės rezultatai
papildomi interviu, atlikto su akademinės etikos komitetų pirmininkais ir pirmininkėmis arba
jų pavaduotojomis / pavaduotojais, turinio analizės rezultatais. Kaip aprašyta šios
monografijos metodologinėje dalyje, interviu atlikti su 27 etikos komitetų pirmininkėmis ir
pirmininkais arba jų pavaduotojais 2011 m. Informantėms ir informantams užduota eilė
klausimų, susijusių su a) etikos kodekso kūrimo istorija, tikslais, procesu (pvz., Ar galite
trumpai papasakoti Jūsų organizacijos etikos kodekso istoriją? Kada ir kieno iniciatyva jis
sukurtas? Kokiu pagrindu / tikslu sukurtas? Kūrimo proceso eiga, ar Jūs jame dalyvavote?),
vertinimu bei numatomais tobulinimo planais (pvz., Kaip vertinate esamą organizacijos
etikos kodeksą apskritai ir mokslinių tyrimų etikos reguliavimo prasme? Kokie privalumai ir
/ arba trūkumai (ar kodekso vertybės yra pasiekiamos?)? Ar kodeksą planuojama koreguoti /
tobulinti / peržiūrėti?) ir naudojimu sprendžiant akademinės / mokslinės veiklos etikos
klausimus (pvz., Kaip dažnai Jūs naudojatės etikos kodeksu mokslinių tyrimų etikos
klausimams spręsti? Kokiais atvejais? Kaip manote, ar Jūsų organizacijos narės ir nariai
žino apie etikos kodeksą ir juo naudojasi [etikos kodeksu]? Jei taip – gal žinote kaip dažnai
ir kokiais tikslais? Jei ne – kaip manote, kodėl?). Galiausiai, šių duomenų analizės rezultatai
papildyti 2011 m. atliktos akademinės bendruomenės apklausos (n=913) klausimų apie
etikos kodekso žinomumą, aiškumą ir naudojamumą statistinės (deskriptyvinės, regresinės)
analizės rezultatais. Tiksliau, per apklausą klausta, Ar organizacijos etikos kodekse mokslinių
tyrimų etikos klausimai nusakomi pakankamai aiškiai tam, kad juo būtų galima vadovautis
vykdant Jūsų srities mokslinius tyrimus? – siekiant nustatyti kodekso aiškumo lygį naudota
vertinimo skalė nuo 1 balo („Net neminimi“) iki 10 balų („Visiškai aiškiai“); Kiek, Jūsų
nuomone, Jūsų organizacijos etikos kodeksas naudingas sprendžiant etines dilemas, su
kuriomis susiduriama planuojant, organizuojant ir vykdant mokslinius tyrimus bei skelbiant
jų duomenis, atliekant kitas mokslines veiklas? – siekiant nustatyti kodekso naudingumą taip
pat naudota vertinimo skalė nuo 1 balo („Visiškai nenaudingas“) iki 10 balų („Labai
naudingas“); ir Kaip dažnai vykdant mokslinius tyrimus Jūs vadovaujatės Jūsų organizacijos
etikos kodeksu? – siekiant nustatyti naudojimosi kodeksu dažnumą naudota tokia pati
vertinimo skalė nuo 1 balo („Niekada nesivadovauju“) iki 10 balų („Visada vadovaujuosi“).
Būtent atsakymų į šiuos klausimus statistinė analizė pradedama paskaičiuojant 95 proc.
vidurkio pasikliautinius intervalus ir taikant neparametrinį Wilcoxon’o susietų rangų testą
nustatyti statistiniams skirtumams tarp aritmetinių vertinimų vidurkių. Vėlesniuose atsakymų
į pastaruosius klausimus analizės žingsniuose atliekama koreliacinė analizė paskaičiuojant
Spearman’o rho koeficientus (Rs) ir daugiamatė tiesinė regresinė analizė. Kadangi pastarieji
statistinės analizės metodai apibūdinti metodologinėje monografijos dalyje, čia plačiau apie
juos nerašoma.
Antrajame šios dalies skyriuje susikoncentruojant į etikos komitetų Lietuvos mokslo
organizacijose funkcijas ir jų realizavimą, analizuojama etikos komitetų pirmininkų ir
pirmininkių arba jų pavaduotojų interviu atsakymai į eilę klausimų, siekiant identifikuoti
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etikos komitetų veiklos ypatumus, jų veiklos problemines sritis ir pasvarstyti tobulinimo
galimybes. Konkrečiau, šiame skyriuje pateikiami turinio analizės rezultatai, gauti iš etikos
komitetų pirmininkių ir pirmininkų (n=27) atsakymų į klausimų grupes apie etikos komiteto
kūrimo procesą ir jų pačių įsitraukimą į šios struktūros formavimą(si) (pvz., 1.1. Ar galite
trumpai papasakoti etikos komiteto Jūsų organizacijoje istoriją? Kada ir kieno iniciatyva jis
įkurtas? Kokiu pagrindu / tikslu įkurtas? Kūrimo proceso eiga, ar Jūs jame dalyvavote?),
komiteto veiklos nuostatų kūrimą, vertinimą ir tobulinimo procesą (pvz., Ar galite trumpai
papasakoti Jūsų organizacijos etikos komiteto nuostatų istoriją? Kada ir kieno iniciatyva jos
sukurtos? Kokiu pagrindu / tikslu sukurtos? Kūrimo proceso eiga, ar Jūs jame dalyvavote?
2.6. Kaip vertinate esamas organizacijos etikos komiteto nuostatas apskritai ir mokslinių
tyrimų etikos reguliavimo prasme? Kokie privalumai ir/arba trūkumai? Ar nuostatas
planuojama koreguoti / tobulinti / peržiūrėti?), etikos komiteto veiklos ypatumus, atliekamas
funkcijas, vaidmenį institucijoje (pvz., Papasakokite apie etikos komiteto veiklą. Kaip dažnai
/ reguliariai (arba – kokiais atvejais, jeigu nėra reguliarumo) renkasi posėdžiauti etikos
komitetas? Kuo vadovaujantis jis veikia? Kokie yra pagrindiniai komiteto tikslai? Kokios yra
pagrindinės komiteto funkcijos? Kokį vaidmenį organizacijoje atlieka etikos komitetas? Ar /
kaip etikos komitetas skatina tyrėjų bendruomenės domėjimąsi etinėmis tyrimų problemomis,
didina jos sąmoningumą? Ar inicijuojami / atliekami vidiniai tyrimai akademinės, mokslinių
tyrimų etikos klausimais organizacijoje, ar apskritai yra poreikis tirti tokią bendrą padėtį?
Ar tai aktualu?) ir administracijos įtaką komiteto veiklai (pvz., Ar / kaip organizacija
(administracija) prisideda prie komiteto veiklos? Kaip manote, kodėl?), tuo siekiant
atskleisti žinias apie etikos komitetų Lietuvos mokslo institucijose kūrimą(si) ir svarbiausius
socialinius veikėjus, dariusius ir darančius šiam procesui įtaką, veiklos ypatumus procedūrų
požiūriu ir veiklą reglamentuojančių nuostatų tobulinimą, organizacijos paramą etikos
komitetų veiklai.
Trečiajame skyriuje gilinantis į tai, kiek Lietuvos universitetuose ir mokslinių tyrimų
institutuose žinoma apie esamus etikos kodeksus bei etikos komitetus, pateikiami Lietuvos
universitetų ir mokslinių tyrimų institutų atstovų apklausos lyginamosios analizės rezultatai.
Remiantis prielaida, kad skirtingo dydžio mokslo organizacijose gali formuotis skirtingi
požiūriai (kas, atitinkamai, reikalautų nevienodų prieigų tų požiūrių modifikavimui), šiame
skyriuje analizuojami 549 respondenčių ir respondentų, nurodžiusių universitetą pagrindine
organizacija, kurioje jos / jie vykdo mokslinius tyrimus, ir 220 respondenčių ir respondentų,
kurių moksliniai tyrimai daugiausia vykdomi mokslinių tyrimų institutuose, atsakymai.
Šiame skyriuje pateikiami keli duomenų analizės pjūviai: a) apklausos dalyvių žinojimas
apie jų organizacijose egzistuojančias mokslinės veiklos etikos vadybos priemones, kurie
gauti atsakius į apklausos klausimus „Ar Jūsų organizacijoje yra etikos kodeksas?“ ir
„Ar vykdant mokslinius tyrimus Jūs vadovaujatės Jūsų organizacijos etikos kodeksu?“,
„Ar organizacijoje, kurioje vykdote mokslinius tyrimus, yra asmuo ar asmenų grupė, ar
specialus padalinys (-iai), į kurį (kuriuos) kreipiamasi (galima kreiptis) toliau išvardintais
klausimais?“ (t. y., ar egzistuoja etikos komitetas). Siekiant nustatyti, ar šių etikos vadybos
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priemonių egzistavimas (t. y. žinojimas apie juos) daro įtaką mokslinių tyrimų etikos būklei
Lietuvos aukštojo mokslo organizacijose, atlikta tiesinė regresinė analizė. Šie rezultatai
pristatyti LMS konferencijoje „Mokslas ir etika“ mokslo bendruomenei 2011 m. Šioje
monografijoje pateikiami redaguoti rezultatai, susieti su kituose skyriuose pateiktais
probleminių klausimų rezultatais, siekiant giliau ir plačiau atskleisti mokslinės veiklos etikos
vadybos instrumentų veiksmingumo prielaidas Lietuvos aukštojo mokslo institucijų kontekste.
Paskutiniame, apibendrinamajame skyriuje klausiama, kodėl rizikinga individą laikyti
atsakingu už mokslinės veiklos etikos vadybą? Konkrečiau, keliamas probleminis –
atsakomybės už mokslinės veiklos etikos vadybą pasidalinimo ir su tuo susijusios rizikos –
klausimas, atsižvelgiant į ankstesniuose skyriuose aptartus rezultatus ir papildant juos
anketinės apklausos, vykdytos įgyvendinant 2011 m. MTEtika projektą, rezultatais. Pastarieji
gauti akademinės bendruomenės atstovėms ir atstovams atsakius į tokius klausimus, kaip
Jūsų mokslo srityje, kas ir kaip dalinasi atsakomybe už mokslinių tyrimų etikos pažeidimų
prevenciją? Kaip vertintumėte dabartinę mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją Jūsų
mokslo srityje? Kaip manote, kas ir kaip turėtų dalintis atsakomybe už mokslinių tyrimų
etikos pažeidimų prevenciją Jūsų mokslo srityje? ir Jūsų mokslo srityje, kas ir kaip dalinasi
atsakomybe už tai, kad vykdant mokslinius tyrimus būtų laikomasi tyrimų etikos principų ir
nuostatų? Kaip vertintumėte esamą atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos principų ir
nuostatų laikymąsi vykdant Jūsų mokslo srities tyrimus pasidalinimą? Kaip manote, kas ir
kaip turėtų dalintis atsakomybe už tai, kad vykdant Jūsų mokslo srities tyrimus būtų
laikomasi tyrimų etikos principų ir nuostatų? (monografijos metodologinės dalies 4 priedas,
13–16 klausimai). Šis duomenų masyvas toliau analizuojamas skaičiuojant aprašomąsias
statistines charakteristikas bei 95 proc. vidurkių pasikliovimo intervalus siekiant palyginti
vidutinius vertinimus.

1. Mokslo organizacijų etikos kodeksai: turinys, kūrimo procesas,
naudojamumas
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė, Anna Lipnevič
2010 m. dauguma šalies aukštųjų universitetinių mokyklų turėjo „akademinės etikos“,
„dėstytojų ir studentų etikos“ arba tiesiog „etikos“ kodeksus. Šiuos dokumentus turėjo visi
valstybiniai universitetai (1 jį rengė), 2 universitetuose kodeksai buvo rengiami ir
2 universitetuose kodeksų nebuvo; informacijos apie dar 3 universitetų etikos kodeksus gauti
nepavyko net pateikus tiesioginį klausimą. Svarbu pastebėti, kad 14 kodeksų rasta
universitetų internetiniuose tinklalapiuose: dauguma jų buvo pristatomi viešai universitetų
bendruomenėms ir visai visuomenei kartu su pagrindiniais institucijų dokumentais
(t. y. statutais ir pan.).
Kadangi 2010 m. Rekomendacijos akademinės etikos kodeksams (2005 m.) buvo vienintelis
juridinę galią turėjęs ir viešai prieinamas dokumentas, tikėtina, kad (bent) dauguma
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universitetų vadovavosi būtent pastaruoju dokumentu, kurdami savo etikos kodeksus.
Kaip jau detalizuota antrojoje monografijos dalyje, struktūros prasme pastarąjį dokumentą
sudarė 3 dalys: „Bendrosios nuostatos“, „Dėstytojų etikos kodeksas“ (apimantis 4 skirsnius –
„Bendrosios etikos normos“, „Mokomosios veiklos etika“, „Mokslinės tiriamosios veiklos
etika“, „Dėstytojų etikos kodekso priėmimas ir įgyvendinimas“) ir „Studentų etikos
kodeksas“ (jungiantis 2 skirsnius – „Akademinės etikos normos“ bei „Studentų etikos
kodekso priėmimas ir įgyvendinimas“). Kitaip sakant, Rekomendacijose siūlyta parengti du
etikos kodeksus, iš kurių vienas skirtas dėstytojams, kitas – studentams.
Mokslinės veiklos etikos vadybos kontekste svarbu tai, jog Rekomendacijose pateikiamas
atskiras skirsnis, kuriame, nusakant etinius mokslinės veiklos aspektus, pastaroji veikla
įvardinama kaip atskira dėstytojų (kitaip – akademinės) veiklos dalis. Taigi Rekomendacijų
antrosios dalies – „Dėstytojų etikos kodeksas“ – III skirsnyje skelbiama: „Mokslinė veikla
turi būti grindžiama sąžiningo tyrimo ir tiesos siekimo idealais“. Pastaroji nuostata
pažeidžiama, jei:
1) padirbinėjami empiriniai duomenys arba jais manipuliuojama;
2) slepiami gauti duomenys, prieštaraujantys tyrimo hipotezei;
3) sąmoningai pateikiama klaidinanti informacija apie empirinio tyrimo metodiką;
4) pavagiami ar sąmoningai sugadinami empirinio tyrimo duomenys, kompiuterių
programos, empirinės medžiagos pavyzdžiai, rankraščiai;
5) plagijuojama;
6) nepamatuotai primetama bendraautorystė jaunesniems kolegoms ar pavaldiniams;
7) nutylimas arba neigiamas mokslinei veiklai talkinusių žmonių ar organizacijų įnašas;
8) nekorektiškai kritikuojamas ir sąmoningai menkinamas kolegos darbas ir kt.
Metodologine prasme svarbu pažymėti, kad Rekomendacijose pastebimi dar keli etikos
kodekso turinio analizei svarbūs aspektai. Viena, Rekomendacijose akcentuojami du
mokslinės veiklos etikos aspektai: (a) netinkama elgsena tyrimo eigoje (t. y. duomenų
padirbinėjimas, manipuliavimas jais, apgaudinėjimas) ir (b) netinkama elgsena su kolegomis
(t. y. kenkimas, autorystės klausimai, menkinimas). Kitas svarbus Rekomendacijose
atspindimas mokslinės veiklos etikos aspektas – sąžiningo tyrimo ir tiesos siekimo idealai
apibrėžiami per pažeidimus (t. y. negatyvaus elgesio aprašymą), bet ne per tinkamo elgesio
pavyzdžius, siekiant užtikrinti etiškumą. Analizuojant Lietuvos universitetų etikos kodeksus,
pirmiausia siekta nustatyti jų sąsają su pastarosiomis Rekomendacijomis keliais aspektais:
(a) etikos kodekso patvirtinimo laikas, (b) etikos kodekso auditorija / adresatas, (c) etikos
kodekso struktūra ir (d) dėmesys mokslinės veiklos etikai.
Vertinant etikos kodekso patvirtinimo datą, įdomu, kad nuo minėtųjų Rekomendacijų
pasirodymo datos (t. y. 2005-12-05) iki jose nurodomos datos, kada turėtų būti patvirtinti
etikos kodeksai Lietuvos universitetuose (t. y. 2006-03-01), nebuvo patvirtintas nė vienas
kodeksas. Pirmasis universiteto etikos kodeksas Lietuvoje buvo patvirtintas 1999 m. (KTU).
Vėliau 2005 m. buvo patvirtinti dar du (LEU ir LSU) Tačiau dauguma kodeksų
universitetuose buvo patvirtinti vėliau – 2006–2007 m. (3.1 lentelė).
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3.1 lentelė. 2010 m. galiojusių universitetų etikos kodeksų charakteristikos
Organizacijos
tipas

Valstybiniai
universitetai

177

LSMU VA
LSMU MA
KTU
KU
LSU
LMTA
ASU
MRU
ŠU
VDA

2006-04-26
2007-11-23
1999-05-12
2006-12-15
2005-03-24
2008-05-28
Nežinoma
2007-04-05
2007-11-12
2006 metai

VGTU

2006-05-10

LEU
VU
VDU
ISM
VU TVM
VVTA

2005-04-27
2006-06-13
2007-11-01
2006-09-25
2007-03-07
2007-04-26

Kam skirtas
Dėstytojams ir mokslo darbuotojams
Dėstytojams, mokslo darbuotojams ir gydytojams
Pedagoginiam, mokslo personalui
Pedagoginiam, mokslo personalui
Dėstytojams, mokslo ir administracijos darbuotojams
Dėstytojams, studentams ir kt. darbuotojams
Visai bendruomenei
Visai bendruomenei
Dėstytojams, mokslo, administracijos ir kt. darbuotojams
Visai bendruomenei
Dėstytojams ir mokslo darbuotojams (studentų etikos
kodeksas yra atskiras)
Dėstytojams, mokslo ir administracijos darbuotojams
Dėstytojams, studentams ir mokslo darbuotojams
Dėstytojams, studentams ir kt. darbuotojams
Dėstytojams, studentams ir darbuotojams
Dėstytojams, mokslo ir kt. darbuotojams
Visai bendruomenei

Mokslinė tiriamoji veikla
Atskira dalis,
Mokslinės
skirta
veiklos etikos
mokslinės
apibrėžimas
veiklos etikai
Yra
19 punktas
Yra
14 punktas
Yra
4.1 punktas
Yra
12 punktas

Analogiškos dalys
2005-12-05
Rekomendacijoms
Yra
Nėra
Nėra
Yra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Yra
Yra

Yra

12 punktas

Yra

Yra
Yra
-

5.1 punktas
25 punktas
-

Nėra
Yra
Nėra
Nėra
Yra
Nėra

Paaiškinimas: LSMU VA – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademija, LSMU MA – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademija, KTU –
Kauno technologijos universitetas, KU – Klaipėdos universitetas, LSU – Lietuvos sporto universitetas (2010 m. – Lietuvos kūno kultūros akademija), LMTA – Lietuvos muzikos ir
teatro akademija, ASU – A. Stulginskio universitetas (2010 m. – Lietuvos žemės ūkio universitetas), MRU – Mykolo Romerio universitetas, ŠU – Šiaulių universitetas, VDA –
Vilniaus dailės akademija, VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, LEU – Lietuvos edukologijos universitetas (2010 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas), VU –
Vilniaus universitetas, VDU – Vytauto Didžiojo universitetas, ISM – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, VU TVM – Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla,
VVTA – Vilniaus verslo teisės akademija.
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Nevalstybiniai
universitetai

Pavadinimas

Kodekso
patvirtinimo
data
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Iki 2006 m. kovo mėn. patvirtintuose trijuose kodeksuose (t. y. KTU, LSU ir LEU) išskirti
nusižengimai mokslininkų etikai yra panašūs kaip ir Rekomendacijose: plagijavimas,
duomenų klastojimas. Tuo metu LSU kodekse minimas mokslinei veiklai talkinusių žmonių /
organizacijų įnašo vertinimas, atsakomybė už mokslinio darbo kokybę ir jo rezultatus, bet
neužsimenama apie plagijavimą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pastarieji trys kodeksai yra
nevienodi tikslinių grupių prasme – KTU kodeksas skirtas tik dėstytojams (arba „mokslo ir
mokslo pedagoginiams darbuotojams“); tuo metu LEU – universiteto dėstytojams, mokslo ir
administracijos darbuotojams. LSU kodeksas „apibrėžia <...> akademijos darbuotojo
pagrindines profesinės etikos normas“, kurios reguliuoja „dėstytojų ir studentų bei kitų
Akademijos bendruomenės narių santykius“.
Po minėtųjų Rekomendacijų pasirodymo patvirtinti etikos kodeksai yra kelių tipų. Vieno tipo
kodeksai, patvirtinti 7 universitetuose (VU, KU, ŠU, LSMU VA, VDA, VGTU ir VDU), yra
beveik analogiški aukščiau minėtoms Rekomendacijoms; mokslinių tyrimų etikos aspektai
šiuose kodeksuose nusakomi jau atskirose dalyse („Mokslinio tiriamojo darbo etika“,
„Mokslinės tiriamosios veiklos etikos normos“, „Mokslinės tiriamosios ir meninės veiklos
etika“ ir pan.). Taigi čia ir vėl apytiksliai pusė kodekso skiriama mokslinių tyrimų etikos
klausimams. Šiuose kodeksuose panaudotos visos kategorijos, apibrėžtos Rekomendacijų
antros dalies III skirsnyje. Išskirtys tik dvi: tai ŠU kodeksas, kuriame dalis apie mokslinės
tiriamosios veiklos etiką yra papildyta nuoroda į elgesį, naudojant studentų darbus
(„naudojant studentų darbų rezultatus, nurodyti pirminius šaltinius“). Kita išskirtis – VU
kodeksas, kuriame Rekomendacijų normos apie mokslinių tyrimų etiką papildytos dviem
nurodymais: privalu, rekomenduojant suteikti mokslo laipsnį, pedagoginį vardą,
apdovanojimą arba mokslinės veiklos pripažinimą kitokiomis formomis, remtis ne asmeniniu
ar politiniu santykiu, o dalykišku pateikto darbo vertinimu bei profesinėmis pretendento
savybėmis ir nevaržyti akademinės laisvės, naudojantis tarnybine padėtimi.
Svarbu pastebėti, kad pastarieji septyni kodeksai taip pat yra skirtingi tikslinių grupių
prasme. Kaip ir anksčiau minėtos grupės kodeksai, dalis šią grupę sudarančių kodeksų yra
skirti tik dėstytojams arba „mokslo ir mokslo pedagoginiams darbuotojams“ (LSMU VA,
KU, VGTU). Kitos grupės kodeksų (ŠU, TVM) tikslinė grupė platesnė – universiteto
dėstytojai, mokslo ir administracijos darbuotojai. Trečios grupės kodeksai (VU, VDA) skirti
visai (akademinei) bendruomenei.
Kito tipo kodeksai pasižymi tuo, kad jie parengti tiesiogiai nesiremiant Rekomendacijomis ir
juose skelbiami akademinės etikos principai (MA, VDU, LMTA). VDU ir LMTA kodeksai
skirti dėstytojams, studentams ir kitiems darbuotojams, o LSMU MA kodeksas –
dėstytojams, mokslo darbuotojams ir gydytojams. Visuose trijuose kodeksuose nėra atskiros
dalies mokslinių tyrimų etikai, tačiau atskirai pabrėžiami „principai“, kurių turi laikytis
darbuotojai, kuriems kodeksai skirti. Konkrečiau, VDU ir LMTA kodeksuose išskirti trys
principai: akademinės laisvės bei atsakomybės; akademinio sąžiningumo; ir etiškų asmeninių
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santykių. Šiuose dokumentuose prie kiekvieno „principo“ apibrėžtos „normos“ ir
„pažeidimai“. Pavyzdžiui, LSMU MA kodekse skelbiama, kad MA nariai įsipareigoja
laikytis 11 etikos principų: pagarbos asmeniui, orumo, autonomijos, moralinės atsakomybės,
lygiavertiškumo, teisingumo, sąžiningumo, solidarumo, viešumo, konfidencialumo bei
tolerancijos. Tačiau svarbu pastebėti dar ir tai, kad VDU ir LMTA kodeksai yra identiški.
Kadangi pirmasis etikos dokumentą pasitvirtino VDU (2007-11-01), o LMTA pusmečiu
vėliau (2008-05-28), manytina, kad pastaroji organizacija „nusirašė“ dokumentą.
Trečio tipo kodeksai (ASU ir ISM) pasižymi tuo, kad juose atskiromis dalimis nusakomos
veiklos nuostatos / normos, o turiniai visiškai nepanašūs nei į Rekomendacijų, nei į kitų
universitetų etikos kodeksų turinį. Nei viename jų nėra atskiros dalies, kurioje būtų nusakomi
mokslinių tyrimų ar mokslinės veiklos etikos aspektai. Šių kodeksų skirtumas tas, kad ISM
kodeksas skirtas dėstytojams, studentams ir darbuotojams (t. y. dėstytojai yra atskiriami nuo
kitų darbuotojų), o ASU – visai bendruomenei.
Atskirai nagrinėjant privačių universitetų kodeksus, pirmiausia pastebima jų skirtingos
apimtys bei skirtingos tikslinės grupės. Kaip jau minėta, ISM kodeksas skirtas dėstytojams,
studentams ir darbuotojams, VU TVM – dėstytojams, mokslo ir kitiems darbuotojams,
VVTA kodeksas – visai bendruomenei. Be to, verta pastebėti, kad dviejų nevalstybinių
universitetų kodeksai savo turiniu panašūs į kelių valstybinių universitetų kodeksus.
Pavyzdžiui, VVTA ir MRU kodeksų turiniai yra identiški; maža to, jie buvo patvirtinti
beveik tuo pačiu metu (t. y. 2007 m. balandžio mėn.). Kitame – VU TVM – kodekse yra
25 punktai, kurie beveik identiški VU kodekso 5 dalies („Mokslinio tiriamojo darbo etika“)
turiniui, tačiau tai gali būti paaiškinama VU kaip TVM steigėjo įtaka.
Pagaliau ISM, trečiasis etikos kodeksą turintis nevalstybinis universitetas, yra ne tik pirmasis
iš privačių universitetų, paskelbęs šį dokumentą, bet ir jį parengęs, nesivadovaudamas
Rekomendacijomis. Ir nors šiame dokumente nėra atskiros dalies, kurioje būtų nusakoma
mokslinių tyrimų ar mokslinės veiklos etika, jame skelbiama netolerancija ISM
priklausančios intelektinės nuosavybės pažeidimams ir pabrėžiamas mokslinių tyrimų
kokybės užtikrinimas, sąžiningumas mokslo veikloje.
Taigi čia išskirtos trys universitetų etikos kodeksų grupės vadovaujantis jų „originalumo“
kriterijumi parodo universitetų administracijų nuostatas tiek apskritai į profesinę etiką, tiek ir
konkrečiai į mokslinių tyrimų etiką. Jei vieni kodeksai buvo kuriami net nesant juridinių
įpareigojimų tai padaryti, o kiti – siekiant suformuluoti originalų dokumentą, tai dar kituose
kodeksuose tiesiog atkartojamas tipiškas pateiktas pavyzdys. Kitaip sakant, vienų kodeksų
sukūrimas nurodo nepriklausomą universitetų administracijos (ar darbuotojų?) interesą
sutvirtinti veiklos etiškumą, kitų – tik formalų juridinių įsipareigojimų priėmimą. Be to, 2010 m.
daugumoje kodeksų numatyta, kad etikos komitetas / komisija juos reguliariai tobulins,
atsižvelgiant į kintančias akademinio gyvenimo realijas ar precedentus; dar daugiau:
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kai kuriuose kodeksuose pažymima, jog etikos kodeksas gali arba turi būti tobulinamas ir
bendruomenės iniciatyva.
Apibendrintai vertinant etikos kodeksų turinį, pažymėtina, kad dauguma kodeksų nuostatų
formuluojamos arba deskriptyviai teigiant, kad atitinkamas adresatas (dėstytojai, studentai,
akademinė bendruomenė) įsipareigoja nepažeisti (čia taip pat atkreiptinas dėmesys į
minimalaus lūkesčio privalomam elgesiui formulavimą per neigiamą veiksmažodį) bei
netoleruoti kitų kolegų pažeidimų arba laikytis etikos kodekso principų ir normų, arba
preskriptyviai teigiant, kad adresatas privalo susipažinti su etikos kodeksu ir vadovautis juo
savo veikloje. Tačiau kodekso prieinamumo ir komunikacijos adresatams požiūriu, šiuose
dokumentuose randama, kad kai kuriuose universitetuose etikos kodeksas turi būti įteikiamas
studentams ir darbuotojams popierine versija, bet nė viename iš kodeksų neužsimenama,
kaip institucija užtikrina, jog darbuotojai ir studentai tą padarytų (pvz., pasirašant
pasižadėjimą jo laikytis, kuris įsegamas į asmens bylą, dalyvaujant specialiuose mokymuose
ar tikrinant žinias apie kodeksą testais ir pan., kaip tas daroma kai kuriose organizacijose
kitose šalyse (pvz., žr. Weber, 2006)).
Kita vertus, daugumos etikos kodeksų priežiūra ir kontrolė (taigi ir pranešimų apie
pažeidimus fiksavimas, nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas) patikėta etikos komitetams,
kuriuos tvirtina arba senatas, arba rektorius. Tačiau šio etikos vadybos sistemos elemento
funkcijos, veiklos nuostatos ir principai nusakomi skirtingai: kai kuriose organizacijose yra
parengti atskiri dokumentai – etikos komiteto / komisijos veiklos nuostatai ar reglamentai,
o kai kuriose – tai yra papildoma kodekso dalis. Šiame kontekste svarbu pažymėti du
dalykus. Viena, daugumoje dokumentų sakoma, kad komisijos / komiteto „nutarimai yra
rekomendacinio pobūdžio“. Tai reiškia, kad į sprendimų procesą yra įtraukiami ir
organizacijų vadovai. Kita – daugumoje organizacijų dokumentų sakoma, jog: „pareiškimai
dėl <...> etikos pažeidimų įteikiami <...> . Priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti
pareiškimai. Anoniminiai pareiškimai nesvarstomi.“ Įvertinant sociokultūrinio fono Lietuvos
akademinėje bendruomenėje ypatumus, tikėtina, tokia nuostata veikia kaip verčianti
susilaikyti nuo pareiškimo pateikimo, baiminantis asmeninio susidorojimo, o ne problemos
sprendimo ir organizacijos veiklos tobulinimo. Taigi etikos kodekso veiksmingumo požiūriu,
jo taikymas labiau koncentravosi į su nuobaudomis susijusių sprendimų priėmimą pažeidus
etines akademinės (taip pat ir mokslinės) veiklos normas nei akademinio sąžiningumo
skatinimą ir etinio sąmoningumo didinimą institucijose.
Apžvelgiant tyrime dalyvavusių 2010 m. veikusių universitetų ir kitų mokslo organizacijų
etikos komitetų / komisijų narių atsakymus į grupę klausimų apie etikos kodekso kūrimo
procesą jų atstovaujamose institucijose istoriniu aspektu, jų dalyvavimą kuriant etikos
kodeksą, pastebėtina, kad išskyrus pavienius atvejus, kai institucijos etikos kodeksas sukurtas
Vakarų mokslo institucijos kodekso pavyzdžiu, daugumoje informančių ir informantų
atstovaujamų institucijų etikos kodeksas kurtas „iš viršaus į apačią“. Tai yra, remiantis
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apklausos dalyvių žiniomis ir nuomonėmis, dauguma atvejų etikos kodekso kūrimo procesą
jų organizacijose inicijavo institucijos vadovybė (mažesnėse institucijose) arba kitas
valdantysis organas (pvz., Senatas, Taryba ir pan.) sąsajoje su 2005 m. Rekomendacijomis.
Tik išskirtiniais atvejais per interviu sakyta, kad kodeksas sukurtas dėka institucijos
sąmoningumo, tai yra, kadangi „universitetas supranta, kad etinės problemos egzistuoja, dėl
to kodeksas egzistuoja“ ir kad jį kuriant dalyvavo „direktoriai, direktorės pavaduotojas, ir
visi suinteresuoti internetinio balsavimo ar redagavimo būdu, visi kažkiek prisidėjo“; dar
rečiau buvo prisipažįstama, kad kuriant kodeksą vadovautasi kitų universitetų gerąja
patirtimi (kas paaiškina anksčiau minėtų identiškų etikos kodeksų atsiradimą).
Kadangi pedagoginis ir mokslinis personalas kodeksų kūrimo procesuose (beveik)
nedalyvavo, dauguma apklausoje dalyvavusių organizacijų etikos komitetų narių, užėmę šias
pareigas rado etikos kodeksus jau sukurtus. Todėl per interviu dauguma informančių ir
informantų negalėjo papasakoti kodekso kūrimo eigos. Tai gali paaiškinti siaurą kodekso
funkcijų suvokimą, pastebimą informančių ir informantų pasisakymuose teigiant, kad
„kodeksai yra sukurti... drausminti“. Tik pavienės informantės ir pavieniai informantai
prisipažino, jog kodeksą kūrė pačios / patys. Tokiais atvejais jos / jie buvo linkę išreikšti stiprų
įsitikinimą, kad kodeksu formuojama organizacijos kultūra. Pavyzdžiui, interviu teigta:
„Tai, ko nereguliuoja įstatymai ir jokios kitos organizacijos normos, reikalinga
sureguliuoti kitu dokumentu – vertybines, kultūrines normas, nuostatas – etikos kodeksu
<...> Etikos kodeksas išreiškia pageidaujamo elgesio normas.“
Kai kurių didelėse institucijose dirbančių informančių ir informantų teigimu, kuriant etikos
kodeksą jį komentavo daug asmenų, todėl jo tekstas išėjo nevisai nuoseklus, kai kuriems
terminams, jų nuomone, trūksta tikslumo. Tačiau šiuo atveju norėtųsi atkreipti dėmesį, kad
asmenų, dalyvaujančių kuriant etikos kodeksą, kiekis kaip veiksnys aiškumo nemažina.
Atvirkščiai, minėtoji pastaba rodo, kad institucijoje trūko atsakingų asmenų grupės, kuri,
pateikus pastabas suinteresuotiems asmenims, imtųsi jas apibendrinti ir paverstų susistemintu
tekstu. Situacija, kad kai kuriems terminams trūksta tikslumo, implikuoja, kad organizacija
atsainiai pažiūrėjo į etikos kodekso kūrimą ir nesuvokė jo funkcijų kurti vertybinį aiškumą,
skaidrumą, lūkestį deramam savo narių elgesiui. Įdomiausia, kad tos pačios institucijos
etikos komiteto pirmininkė / pirmininkas dabartinei darbo grupei kodekso tobulinimo
funkcijos taip pat nepriskyrė, kadangi tokia užduotis pagal jų komiteto nuostatas nepriklauso.
Kitos informantės ir kiti informantai teigė, kad nors kodeksai ir trumpi, jie yra talpūs savo
sąvokomis. Tokie pareiškimai argumentuojami tuo, jog neverta kodeksų plėsti „literatūriniu
tekstu“, nes kodeksai vis tiek visų gyvenimiškų situacijų neapims; apskritai, „kai bandoma
detalizuoti, argumentacijas išplėsti, pasimeta pagrindinis turinys, kuris turi būti
suformuluotas glaustai“. Tokia nuostata pabrėžiama ir etikos kodekso kūrimo
metodologijoje: kadangi etikos kodeksas tarp kitų savo paskirčių užpildo ir įstatymo paliktas
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atsakomybės spragas (Vasiljevienė, 2004), ir jo funkcionalumas remiasi organizacijos
savanorišku sutikimu ir įsipareigojimu vykdyti standartus, principus, normas, vertybes,
kodekso vykdymas negali būti užtikrintas teisinėmis priemonėmis arba išsamiais galimų
situacijų aprašymais. Kodeksas turi nurodyti principus, kurie kaip gairės reikiama linkme
nukreiptų individą. Tačiau šios gairės gali būti veiksmingos tik tame kontekste, kur vyrauja
pagarba įstatymui. Kadangi Lietuvoje, kaip posovietinė visuomenėje, vis dar gajus požiūris
„taisyklės kuriamos tam, kad jas laužytume“ (pagarbos įstatymui trūkumą rodantis požiūris),
mokslo institucijos su labai lakoniškais, nors ir sąvokų prasme imliais etikos kodeksais, turi
atsižvelgti į tai, jog jų etikos kodekso gali būti nesilaikoma; tai yra, jų naudingumas
reguliuojant tyrėjų elgesį gali būti gana žemas. Tuo pačiu tai kelia klausimą apie kitų etikos
vadybos procesų (pvz., etikos mokymų, etinio audito, kt.) vykdymo institucijose tikslingumą
ir veiksmingumą.
Per interviu iškilo ir ironiškai vertintinos informacijos, kai teigta, kad etikos kodeksas
egzistavo prieš sudarant etikos komitetą; per interviu informantė / informantas paskaitė savo
veiklos nuostatas ir prisiminė, jog būtent komitetas buvo įpareigotas sukurti etikos kodeksą ir
net ji pati / jis pats dalyvavo tame procese, kai „paėmėm kažkokį analogą, matyt; mokslo
sekretorius, greičiausiai, surado kažkokį, jį pasvarstėm ir mokslo taryba priėmė“.
Apibendrinant informaciją apie mokslo organizacijų etikos kodekso kūrimo procesą,
pažymėtina, kad daugeliu atvejų netiesiogiai minėtas darbuotojų įtraukimo į kodekso kūrimo
procesą trūkumas, kuris prieštarauja etikos kodekso kūrimo metodologijai (Vasiljevienė,
2000): taip nekuriamos psichologinės prielaidos darbuotojams sąmoningai įsipareigoti
principams bei vertybėms ir organizacijai, prisidėti kuriant atitinkamą organizacijos kultūrą,
neskatinama savo elgesio kritinė refleksija ir savireguliacija. Informančių ir informantų
atstovaujamose institucijose yra pasitaikę ir tokių atvejų, kai etinių normų pažeidimai buvo
užmirštami, o jas pažeidžiantys asmenys dėl administracijos palaikymo etikos komiteto
sprendimams trūkumo toliau kilo karjeros laiptais. Tai iliustruoja, kad nėra paisoma kitos
etikos kodekso efektyvumo prielaidos – sankcijų taikymo pažeidus etikos kodeksą būtinybės.
Vertinant tyrimo metu buvusius Lietuvos mokslo organizacijų (tiksliau – universitetų) etikos
kodeksus – apžvelgiant jų privalumus bei trūkumus, koregavimo, peržiūrėjimo ypatumus, ir
kitus aspektus – interviu dalyvės ir dalyviai buvo gana neiškalbūs: dauguma egzistenciškai
sutiko, kad kodeksą galima tobulinti ir sakė, kad „kaip gyvenimas dinamiškas, taip kodeksą
reikia nuolat tobulinti, darbo sąlygos irgi keičiasi“. Informančių ir informantų siūlomos tam
priežastys buvo gana įdomios ir varijavo tarp dviejų požiūrių: metafizinės ir pragmatinės
prieigos prie etikos kodekso funkcijų. Tiksliau, viena informančių ir informantų grupė buvo
linkusi metafiziškai samprotauti, kad „kodeksas pats kaip toks yra geras, bet jis negali
sureguliuoti labai subtilių ir konkrečių atvejų, nes etika, kaip ją dar Aristotelis apibrėžė, tai
yra praktinis dalykas, praktinės filosofijos dalis“. Taip pat buvo prisimenama, kad:
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„Kažkada buvo komunizmo statytojo kodeksas, tai vaikai, kurie buvo iš kaimo, tai stiprių
religinių pažiūrų, tai jie priėję sako – čia lygiai tas pats. Nuostatos kodekso – imperatyviniai
sakiniai, kaip statytojo kodekse. Nieko neprikiši formulavime, bet tai yra idealūs sprendiniai,
žmonės realybėje kitaip elgiasi. Žmogus žino, bet... (nepajėgia laikytis – aut.)“
Čia išryškėja sampratos, jog etikos kodeksas – tai metafizinių principų rinkinys, o ne
praktinis, tvarkos kūrimo, socialinio gyvenimo norminimo instrumentas. Pastarasis
cituojamas pasisakymas svarbus dar ir tuo, kad etikos komiteto narė / narys atsieja savo
struktūros veiklą nuo etikos kodekso koregavimo, priima šį dokumentą kaip duotybę,
neįžvelgia tobulinimo galimybių. Be to, tokios nuomonės papildomos sakant, kad
„kiekvienas žmogus pagal savo supratimą turi etiką“ ir tuo eliminuojant organizacinės etikos
paradigmą iš svarstymo lauko. Šiais atvejais, nežiūrint į teiginį, jog kodeksas yra geras,
vadovaujantis šiuolaikinės etikos paradigma, numatančia etikos vadybos instrumentų
panaudojamumą praktiniams tikslams pasiekti, galima teigti, kad pastarųjų informančių ir
informantų institucijų kodeksas kaip tik stokoja efektyvaus etikos kodekso savybių ir jį
palaikančių sampratų (Vasiljevienė, 2000; 2014).
Kita grupė informančių ir informantų pasižymėjo stipriu pragmatiniu ir racionaliu kodekso
vertinimu. Jos / jie minėjo pažangesnius pakeitimus jau ne pirmoje etikos kodekso
redakcijoje (pvz., „eliminuojamos sritys, kurias apibrėžia įstatymai“), teikė pavyzdžius,
kurie atspindi kodekso taikymą (pvz., „kiekvienas teisės aktas, kai jį pradedi taikyti, atrandi,
ko jame trūksta, galėtų būti tiksliau, plačiau – pats gyvenimas padiktuoja“) arba svarstė
tokius naujus impulsus kodekso kūrimui, kaip, pavyzdžiui, etikos kodekso studentams
poreikį. Taip pat tvirtinta, kad:
„Į kodeksą žiūrima pragmatiškai – apibrėžti niekur kitur neapibrėžtus dalykus – reikia
pasakyti žmogui, koks elgesys pageidaujamas; nėra jame abstrakčių siekių.“
Pastaruosius pasisakymus galima vertinti teigiamai etiškos organizacijos kultūros plėtros
požiūriu: remiantis M. Kaptein (2008), siekiant užsitikrinti organizacijos narių etišką elgesį,
svarbu aiškiai apsibrėžti vertybes ir elgesio normas, išskaidrinti organizacijos nuostatas į
svarbiausius veiklos aspektus ir konstatuoti, koks elgesys nebus toleruojamas.
Informančių ir informantų paklausus apie jų pačių ir kitų organizacijos narių naudojimą(si)
kodeksu sprendžiant mokslinių tyrimų etikos klausimus, asmeninės patirtys buvo gana
skurdžios. Tie atvejai, kai informantė ar informantas skaito kodeksą – tai sprendimo
formulavimas arba rekomendacijos skundą pateikiančiam asmeniui įvardinant etikos
kodekso punktą, kurį svarstomas ar kaltinamas asmuo pažeidė. Tačiau tokie atvejai yra
labiau išimtis nei taisyklė etikos komitetų praktikoje. Uždavus klausimą, kaip dažnai
informantės ir informantai naudojasi etikos kodeksu mokslinių tyrimų etikos klausimams
spręsti, dominuojantis atsakymas buvo, kad kol kas jo taikyti nereikėjo, nes sudėtingų atvejų
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kaip ir nebuvo. Tai yra „per mažai margas mokslinių tyrimų gyvenimas kaip toks, kad iškiltų
problemos“; arba tiesiog tai daroma „retai, todėl, kad nėra problemų“. Tačiau, kita vertus,
tarp tyrimo dalyvių buvo ir kategoriškai neigiamai vertinančių etikos kodekso taikymą
sprendžiant etines problemas, šį procesą siejant su teisine procedūra ir kolektyvo santykių
ardymu: „<...> jeigu reikalas prieitų iki etikos kodekso, tai čia būtų signalas, kad kažkas
nelabai gerai su apskritai žmogiškų santykių būkle institute“. Tokia etikos kodekso taikymo
interpretacija vienareikšmiškai rodo žinių apie etikos kodekso taikymo sritis poreikį ir
implikuoja, kad etikos kodeksas neatlieka pragmatinės – reputacijos, pasitikėjimo kūrimo,
elgesio reguliavimo – funkcijos: kaip „iš viršaus į apačią“ nuleistas kūrinys, jis dažniau
egzistuoja kaip formalumas, kuris mažai taikomas ir neintegruojamas į kitas organizacijos
veiklos praktikas.
Tuo galima paaiškinti ir daugelio informančių bei informantų abejonę, kiek plačiai jų
organizacijos narės ir nariai naudojasi šiuo dokumentu mokslinėje veikloje. Tiksliau, nors
beveik visų institucijų etikos kodeksai skelbiami internetiniame jų puslapyje, o kai kuriose
apie tai kalba vadovės ir vadovai, kodeksai kabinami auditorijose, daugelis eilinių darbuotojų
(ne komitetų narių), pasak informančių ir informantų, nėra jų skaitę. Tai yra, „žino tikrai, bet
ar vadovaujasi, sunku pasakyti“, „žinot, tai tikrai žino, bet ar jį kažkas be komisijos ar kūrėjų
būtų skaitęs, nebent senato nariai analizavo“ – taigi, informančių ir informantų nuomone,
greičiausiai kiti kodeksu nesivadovauja arba vadovaujasi retai. Šios abejonės suponuoja ir
pasiūlymus iš apklausoje dalyvavusių etikos komitetų narių pusės: „būtų įdomu atlikti tokį
tyrimą, kiek skaitė ir vadovaujasi; būtų gerai, kad kiti mokslininkai tą padarytų“. Kita vertus,
kai kurios informantės ir kai kurie informantai pripažino, kad „kiekvienąkart, kai iškyla
abejojimas, studentas ar dėstytojas pasiskaito“. Šias abejones galima paaiškinti aukščiau
minėtu darbuotojų įtraukimo į kodekso kūrimą trūkumu. Vis dėlto jos indikuoja ir tai, kad
akademinėse institucijose trūksta nuoseklaus, sistemingo etinio mokymo, etinių klausimų
svarstymo kasdienėje veikloje, naujų darbuotojų socializacijos metu mokslinės
(ir akademinės) veiklos etika neaptariama, ji nėra integruota į darbuotojų atestacijos ar kitas
žmogiškųjų išteklių vadybos praktikas organizacijose.
Interviu rezultatus papildo akademinės bendruomenės atsakymai į apklausos klausimus,
kuriais siekta nustatyti etikos kodeksų žinomumą ir taikymą mokslinėje veikloje. Svarbu
prisiminti, kad iš viso tik 62 proc. visų atsakiusiųjų į klausimą žinojo, kad jų organizacijoje
kodeksas (ne)egzistuoja; daugiau nei trečdalis (38 proc.) visų atsakiusiųjų į klausimą
informacijos apie dokumentą organizacijoje neturėjo (3.2 lentelė). Tai, viena vertus, rodo,
kad etikos kodeksuose implikuotas institucijų pasikliovimas individų iniciatyvumu
perskaityti etikos kodeksą yra nepagrįstas ir esamos komunikacijos priemonės nėra
efektyvios norint užtikrinti, kad darbuotojai susipažintų su etikos kodeksu privaloma tvarka.
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3.2 lentelė. Organizacijos etikos kodekso egzistavimo žinojimas
Ar Jūsų organizacijoje yra etikos kodeksas?
Ne
Taip
Nežinau
Iš viso
N.i.
Iš viso

Iš viso
34
148
113
295
618
913

Procentas
3,7
16,2
12,4
32,3
67,7
100,0

Galiojantis proc.
11,5
50,2
38,3
100,0

Šių rezultatų kontekste svarbu pažymėti, kad kuo aukštesnes pareigas užėmė apklausos
dalyvės ir dalyviai, tuo jų sąmoningumas dėl etikos kodekso egzistavimo buvo didesnis.
Pavyzdžiui, daugiau nei 80 proc. apklausoje dalyvavusių profesorių ir apie 60 proc. docenčių
ir docentų žinojo, kad jų institucijoje egzistuoja etikos kodeksas. Tuo metu daugiau nei 50
proc. asistentų ir asistenčių, jaunesniųjų mokslo darbuotojų nežinojo, ar kodeksas egzistuoja.
Įsitikinę, jog jų institucijoje etikos kodekso nėra, buvo apie 30 proc. vyriausiųjų ir vyresniųjų
mokslo darbuotojų. Šie rezultatai nurodo egzistuojant kelias galimas tendencijas: profesorės
ir profesoriai, docentės ir docentai kaip pirmiausiai akademines funkcijas vykdantys
darbuotojai ir darbuotojos apie akademinės etikos principus galėjo sužinoti įvairiuose
kontekstuose: bendraudami su studentėmis ir studentais, dalyvaudami fakultetų tarybų ir kitų
organizacinių darinių veikloje ir pan. Mokslo darbuotojas ir darbuotojus atstovaujantys
apklausos dalyviai ir dalyvės galėjo būti naujai dirbantys arba tik konkrečiam projektui
priimti dirbti asmenys. Asistentų, jaunesniųjų mokslo darbuotojų atsakymus taip pat galima
paaiškinti santykinai trumpalaike jų socializacija mokslo institucijoje. Kita vertus, jų
nežinojimas apie etikos kodekso egzistavimą savo organizacijose rodo ne jų pačių smalsumo ir
domėjimosi profesine veikla stoką, o formalių adaptacijos ir socializacijos praktikų stoką
organizacijoje. Be to, šie rezultatai dar kartą patvirtina jau minėtą pastebėjimą, kad pasirinktos
komunikacijos apie etikos kodeksą priemonės nėra pakankamai veiksmingos, kad užtikrintų
organizacijos narių žinojimą apie jį ir naudojimąsi juo atliekant profesines veiklas. Papildomai,
šiame kontekste verta atsižvelgti ir į jau anksčiau aptartą etikos kodekso auditorijos / adresato
klausimą. Pavyzdžiui, jeigu etikos kodeksas skirtas tik dėstytojams, tai mokslo darbuotojai,
nesitapatinantys su pedagoginiu personalu, gali ir nesidomėti jiems neskirtu dokumentu; taigi,
atitinkamai, ir nežinoti apie tokio dokumento egzistavimą savo organizacijose.
Be to, kaip jau minėta metodologinėse šios dalies pastabose, kartu su žinojimu apie kodekso
egzistavimą organizacijoje, per apklausą siekta sužinoti ir apie tai, kaip vertinamas kodekso
aiškumas, koks yra kodekso naudingumas atliekant mokslines veiklas ir kaip dažnai yra
naudojamasi kodeksu. Atsakymai į šiuos klausimus rodo, kad vidutinis etikos kodekso
naudingumo vertinimas yra žemesnis nei jo aiškumo vertinimas (plg.: vidurkiai = 6,2 ir 7,3
balo atitinkamai); tai reiškia, kad apskritai kodeksas laikytinas sąlyginai aiškiu, bet mažiau
naudingu. Nepaisant tokių (sąlyginai neaukštų) vertinimų, apklausos dalyvės ir dalyviai
kodeksu naudojasi beveik visada vykdydami mokslinius tyrimus (vidurkis = 8,1 iš 10
(„visada vadovaujuosi“) galimų) (3.1 pav.). Kaip rodo Wilcoxon’o susietų rangų testas, visų
šių trijų vertinimų vidurkiai statistiškai reikšmingai skiriasi.
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3.1 pav. Organizacijos etikos kodekso aiškumo, naudojimosi kodeksu dažnumo
ir kodekso naudingumo vertinimai
Kodekso aiškumas (I) Ar organizacijos
etikos kodekse mokslinių tyrimų etikos
klausimai nusakomi pakankamai aiškiai tam,
kad juo būtų galima vadovautis vykdant
Jūsų srities mokslinius tyrimus?
Naudojimosi kodeksu dažnumas (II) Kaip
dažnai vykdant mokslinius tyrimus Jūs
vadovaujatės Jūsų organizacijos etikos
kodeksu?
Kodekso naudingumas (III) Kiek, Jūsų
nuomone,
Jūsų
organizacijos
etikos
kodeksas naudingas sprendžiant etines
dilemas,
su
kuriomis
susiduriama
planuojant, organizuojant ir vykdant
mokslinius tyrimus bei skelbiant jų
duomenis, atliekant kitas mokslines veiklas?

Be to, detalizuojant organizacijos etikos kodekso vertinimus, įdomu pastebėti, kad, viena
vertus, tarp kodekso naudingumo, aiškumo ir naudojimosi juo dažnumo vertinimų egzistuoja
statistiškai reikšmingi koreliaciniai ryšiai (3.3 lentelė). Šie ryšiai reiškia logiškas išvadas:
(a) kuo aiškiau etikos kodekse nusakomi mokslinių tyrimų etikos klausimai tam, kad juo
būtų galima vadovautis vykdant atstovaujamos srities mokslinius tyrimus, tuo dažniau
vykdant mokslinius tyrimus vadovaujamasi organizacijos etikos kodeksu (Rs = 0,353,
p < 0,01); (b) kuo naudingesniu laikomas organizacijos etikos kodeksas sprendžiant etines
dilemas, su kuriomis susiduriama planuojant, organizuojant ir vykdant mokslinius tyrimus
bei skelbiant jų duomenis, atliekant kitas mokslines veiklas, tuo dažniau vykdant mokslinius
tyrimus vadovaujamasi organizacijos etikos kodeksu (Rs = 0,589, p < 0,01). Kita vertus,
pastarieji koreliaciniai ryšiai yra gana silpni (t. y. Rs < 0,6). Tai verčia galvoti, kad sąsajos
tarp kodekso aiškumo, naudingumo ir naudojimosi juo dažnumo nėra tiesioginės ir verčia
ieškoti papildomo ryšių tarp analizuojamų kintamųjų aiškinimo.
3.3 lentelė. Koreliaciniai ryšiai tarp organizacijos etikos kodekso aiškumo (I), naudojimosi kodeksu
dažnumo (II) ir kodekso naudingumo (III) vertinimų
(I) Ar organizacijos etikos
kodekse mokslinių tyrimų
etikos klausimai nusakomi
pakankamai aiškiai tam, kad juo
būtų galima vadovautis vykdant
Jūsų srities mokslinius tyrimus?

(II) Kaip dažnai vykdant
mokslinius tyrimus Jūs
vadovaujatės Jūsų
organizacijos etikos
kodeksu?

,353(**)

-

,538(**)

,589(**)

(II) Ar vykdant mokslinius tyrimus Jūs
vadovaujatės Jūsų organizacijos etikos kodeksu?
(III) Kiek, Jūsų nuomone, Jūsų organizacijos etikos kodeksas naudingas sprendžiant etines dilemas, su kuriomis susiduriama planuojant, organizuojant ir vykdant mokslinius tyrimus bei skelbiant
jų duomenis, atliekant kitas mokslines veiklas?
** Koreliacija reikšminga 0.01 lygmeniu (2-pusė).
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Papildomai atliktos tiesinės regresinės analizės rezultatas rodo, kad visgi kodekso
naudingumas yra esminis aspektas analizuojamoje kintamųjų triadoje. Kitaip sakant, būtent
kodekso naudingumo įvertinimas padidina kitų dviejų analizuojamų aspektų (kintamųjų)
vertinimą apytiksliai 0,5 balo; tuo metu suvokiamas kodekso aiškumas padidina kodekso
naudingumo vertinimą 0,4 balo, o naudojimosi kodeksu dažnumas – padidina kodekso
naudingumą 0,5 balo. Ryšys tarp organizacijos etikos kodekso aiškumo įvertinimo ir
nurodyto naudojimosi etikos kodeksu dažnumo apskritai išnyksta. Detali statistinė šiuos
tarpusavio poveikius nusakanti informacija pateikta 3.4 lentelėje ir atvaizduota 3.2 pav.
3.2 pav. Statistinių ryšių tarp organizacijos etikos kodekso aiškumo, naudojimosi kodeksu dažnumo ir
kodekso naudingumo vertinimų modelis

β=0,6

III: Kiek, Jūsų nuomone, Jūsų organizacijos
etikos kodeksas naudingas sprendžiant etines
dilemas, su kuriomis susiduriama planuojant,
organizuojant ir vykdant mokslinius tyrimus
bei skelbiant jų duomenis, atliekant kitas
mokslines veiklas?

II: Kaip dažnai
vykdant mokslinius
tyrimus Jūs
vadovaujatės Jūsų
organizacijos etikos
kodeksu?

β=0,5

β=0,4

β=0,5

I: Ar organizacijos
etikos kodekse
mokslinių tyrimų
etikos klausimai
nusakomi pakankamai
aiškiai tam, kad juo
būtų galima

Toks rezultatas siūlo kelias prielaidas. Pirma, organizacijos etikos kodeksas pirmiausiai turi
būti suvokiamas kaip naudingas instrumentas vykdant mokslinius tyrimus; realizavus
pastarąją sąlygą, bus mėginama kodeksą suprasti ir naudotis juo. Antra, jei organizacijos
etikos kodekse mokslinių tyrimų etikos klausimai nusakomi pakankamai aiškiai, kad juo
būtų galima vadovautis vykdant pasirinktos srities mokslinius tyrimus, kodeksas
traktuojamas kaip naudingas. Trečia, jei dažnai vadovaujamasi organizacijos etikos kodeksu
vykdant mokslinius tyrimus, tai (kas yra visiškai logiška) kodeksas vertinamas kaip
naudingas tokioje veikloje. Taigi tam, kad etikos kodeksu būtų naudojamasi (t. y., kad
kodeksas neliktų viena iš formalių, tačiau „negyvų“ etikos vadybos organizacijoje
priemonių), nepakanka žinoti apie jo egzistavimą; būtina sąlyga – šio dokumento
naudingumo suvokimas. Todėl yra reikšmingos dvilypės mokslo organizacijos pastangos: iš
vienos pusės, organizacijos narių informavimas ir mokymas, iš kitos pusės – kodekso
taikymas įvairiose kitose organizacijos veiklos praktikose, ypač žmogiškųjų išteklių vadybos
srityje, studijų programose, per kurias darbuotojai suvokia etikos kodeksą kaip taikomą
instrumentą, o ne geidžiamos (ar numanomai privalomos) realybės simuliakrą. Tai paskatintų
bendruomenės narius ir nares siūlyti tobulinimus etikos kodeksui ir organizacijos veiklos
praktikoms, kad etinės normos ir kasdienė veikla ne disonuotų, o papildytų viena kitą, taip
didindamos etikos kodekso kaip vadybos instrumento efektyvumą.
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Nestandartizuoti
koeficientai
B
Std. paklaida

Standartizuoti
koeficientai
Beta

t

Reikšmingumas
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Modelis 1: Pakoreguotas R2=0.278
Priklausomas kintamasis I: Ar organizacijos etikos kodekse mokslinių tyrimų etikos klausimai nusakomi pakankamai aiškiai tam, kad juo būtų galima vadovautis vykdant Jūsų
srities mokslinius tyrimus?
(Konstanta)
4,344
0,659
6,595
0,000
II: Kaip dažnai vykdant mokslinius tyrimus Jūs vadovaujatės Jūsų organizacijos etikos kodeksu?
-0,013
0,097
-0,014
-0,137
0,891
III: Kiek, Jūsų nuomone, Jūsų organizacijos etikos kodeksas naudingas sprendžiant etines dilemas,
su kuriomis susiduriama planuojant, organizuojant ir vykdant mokslinius tyrimus bei skelbiant jų
duomenis, atliekant kitas mokslines veiklas?
0,475
0,087
0,547
5,47
0,000
Modelis 2: Pakoreguotas R2=0.366
Priklausomas kintamasis II: Kaip dažnai vykdant mokslinius tyrimus Jūs vadovaujatės Jūsų organizacijos etikos kodeksu?
(Konstanta)
4,816
0,597
8,061
0,000
III: Kiek, Jūsų nuomone, Jūsų organizacijos etikos kodeksas naudingas sprendžiant etines dilemas,
su kuriomis susiduriama planuojant, organizuojant ir vykdant mokslinius tyrimus bei skelbiant jų
duomenis, atliekant kitas mokslines veiklas?
0,556
0,079
0,620
7,073
0,000
I: Ar organizacijos etikos kodekse mokslinių tyrimų etikos klausimai nusakomi pakankamai
aiškiai tam, kad juo būtų galima vadovautis vykdant Jūsų srities mokslinius tyrimus?
-0,012
0,091
-0,012
-0,137
0,891
Modelis 3: Pakoreguotas R2=0.498
Priklausomas kintamasis III: Kiek, Jūsų nuomone, Jūsų organizacijos etikos kodeksas naudingas sprendžiant etines dilemas, su kuriomis susiduriama planuojant, organizuojant
ir vykdant mokslinius tyrimus bei skelbiant jų duomenis, atliekant kitas mokslines veiklas?
(Konstanta)
-1,399
0,732
-1,912
0,058
I: Ar organizacijos etikos kodekse mokslinių tyrimų etikos klausimai nusakomi pakankamai
aiškiai tam, kad juo būtų galima vadovautis vykdant Jūsų srities mokslinius tyrimus?
0,438
0,080
0,380
5,47
0,000
II: Kaip dažnai vykdant mokslinius tyrimus Jūs vadovaujatės Jūsų organizacijos etikos kodeksu?
0,549
0,078
0,492
7,073
0,000
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3.4 lentelė. Statistinių ryšių tarp organizacijos etikos kodekso aiškumo (I), naudojimosi kodeksu dažnumo (II) ir kodekso naudingumo (III) vertinimų modeliai
(Tiesinės regresinės analizės rezultatai)
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Apklausos rezultatai tik patvirtina diskurso etikos principų taikymo diegiant etikos kodeksą
poreikį: argumentuojant etinius principus, normas, taisykles asmenine (saugumu,
profesionalumo augimu, geresnėmis publikacijomis ir pan.) bei bendrąja nauda
(pasitikėjimu, kitų organizacijos narių bei visuomenės pagarba ir pan.), etikos kodeksas
galėtų būti plačiau taikomas. Kita vertus, etikos kodekso nauda gali būti tiesiogiai juntama
per, pavyzdžiui, premijavimo, atestavimo praktikas, įtraukiant etinių principų laikymąsi kaip
kriterijų sprendžiant, ar skirti asmenį į atsakingesnes (ir papildomai apmokamas) pareigas,
apdovanoti Metų mokslininko ir pan. premija, ir t. t.
Apibendrinant etikos kodeksų turinio, etikos komitetų narių interviu ir akademinės
bendruomenės apklausos duomenų analizės rezultatus, galima teigti, kad 2005 m. ŠMM
įsakymo dėl Rekomendacijų akademinės etikos kodeksams patvirtinimo rezultatas – tokių
dokumentų parengimas universitetuose, tačiau dauguma kitų Lietuvos mokslo sistemai
priklausančių organizacijų (pvz., mokslinių tyrimų institutai) 2010 m. tokių dokumentų
neturėjo. Pagrindinis tuometinių kodeksų bruožas tas, kad mokslinių tyrimų etikos klausimai
apibrėžiami labai apibendrintai; kodeksai negalėjo nieko pasiūlyti susidūrus su konkretesnio
pobūdžio dilema atliekant mokslinį tyrimą. Atsižvelgiant į aptartus posovietinės visuomenės
ypatumus, tikėtina, kad daugeliu atvejų organizacijų etikos kodeksai atliko tik formalaus
įstatyminių reikalavimų suponuoto dokumento – artefakto, – o ne institucijų savireguliacijos,
reputacijos kūrimo ar rizikos valdymo funkciją. Pastarąją prielaidą patvirtina tyrime
dalyvavusių etikos komitetų bei Lietuvos mokslo bendruomenės narių konstatuoti faktai apie
etikos kodeksų kūrimą ir naudojimą kasdienėse veiklose.

2. Etikos komitetai Lietuvos mokslo organizacijose: funkcijos ir jų
realizavimas
Raminta Pučėtaitė, Aurelija Novelskaitė
Lietuvos mokslo organizacijų etikos komitetų narių, dalyvavusių projekto MTEtika apklausoje,
pasakojimuose apie etikos komiteto kūrimą(si), šio darinio tikslą ir jų pačių vaidmenį šiame
procese, aiškiai išsiskyrė bioetikos komiteto ir visų kitų komitetų kūrimosi procesas: pirmuoju
atveju komiteto įkūrimą sąlygojo valstybiniai nutarimai ir iniciatyvos, kilusios dėl poreikio
įgyvendinti ES direktyvas, antruoju atveju – universitetų individuali iniciatyva, taip pat tai buvo
ir gairių bei rekomendacijų dėl universitetų etikos kodekso kūrimo išdava. Kelios tendencijos
išryškėja analizuojant organizacijų etikos kodekso ir etikos komiteto kūrimo sąryšį.
Konkrečiau, kai kuriose institucijose kodeksas vienokia ar kitokia forma egzistavo prieš
įsteigiant etikos komitetą, kurio reikėjo etikos kodekso principų įgyvendinimo užtikrinimui ir
etinių pažeidimų svarstymui, kitose – komitetai buvo steigiami tikslingai etikos kodeksui kurti
ir vėliau drausminimo funkcijoms atlikti, su nuostata, kad „vien žinojimas, kad yra tokia
komisija, kad ji kažką daro, padaro žmogų disciplinuotesnį, atsargesnį“.
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Konkrečiausiai apie komiteto įsikūrimą pasakojo tos informantės ir tie informantai, kurios /
kurie dalyvavo nuo pat jų kūrimo pradžios ir dėjo pastangas, kad ši institucija būtų matoma
jų organizacijoje ar visoje (pvz., biomedicinos) sistemoje. Apklausos dalyvės ir dalyviai
įvardino komiteto įsikūrimo metus, veiklą reglamentavusius aktus ir veiklos procedūras.
Tai rodo ir etikos komiteto narių įsitraukimą į aktyvią tokios struktūros veiklą, ir domėjimąsi
etinėmis problemomis, nes visos informantės ir visi informantai, kurios / kurie su tam tikru
tikslumu pasakojo apie komiteto veiklą, išreiškė ir žinių etiniais klausimais poreikį, ir laikė
savo veiklą prasminga bei reikalinga institucijai, ir ketino toliau dirbti atitinkamoje
struktūroje, jeigu jos / jie būtų perrenkamos / perrenkami kitai kadencijai. Organizacijos
vadybos požiūriu, tai vertintina kaip svarbus aspektas, kadangi garantuoja ir formavimą
organizacijos kultūros (Kaptein ir Schwartz, 2008), kuri gali atitinkamai socializuoti ir naujas
nares ir naujus narius bei gerinti mokslinių tyrimų etikos būklę. Tačiau pažymėtina, kad nors
etikos kodekso bei jo vykdymą prižiūrinčios institucijos reikšmė organizacijos kultūros
formavimui išskiriama daugelyje literatūros šaltinių, šį ryšį įvardino vos kelios / keli interviu
dalyvavę etikos komitetų narės ir nariai.
Daugelyje institucijų komitetai formuoti atstovavimo principu: į struktūrą siūlomi nariai iš
įvairių organizacijos padalinių (universitetų atveju), iš jų renkamas pirmininkas ir dažniausiai
Senato nutarimais tvirtinama visa sudėtis. Kai kurie komitetai savo sudėtyje turi ir po vieną
studentę ar studentą. Komitetų ir jų pirmininkių / pirmininkų kadencija įvairi: varijuoja nuo
3 iki 5 m. Kai kurie etikos komitetai, kaip ir rekomenduojama literatūroje, kurioje
analizuojamas etikos komitetų ir / arba pareigūnų veiklos efektyvumas (pvz., Trevinõ ir
Weaver, 2003; Vasiljevienė, 2004), yra tiesiogiai pavaldūs institucijos vadovams
(pvz., rektoriui) arba yra valdančių tarybų (pvz., Senatų) veiklos dalis. Kitaip sakant, „teisės
ir etikos komisija yra senato padalinys (kaip ir kitos įvairios paskirties komisijos –
aut. past.), kur senatas ir narius deleguoja, ir renka pirmininką balsavimu“, tuo parodant ir
universiteto dėmesį etinių problemų svarbai, ir suteikiant pačiai komisijai daugiau galios
organizacijoje. Nors kai kuriais atvejais, organizacijos sudėtyje veikiant daugeliui komisijų,
etikos komiteto, kaip etinių standartų priežiūros reguliavimo, veikla niveliuojama,
tapatinama ir su kitų, pavyzdžiui, ryšius su įvairiomis visuomenės grupėmis palaikančių
komisijų, veikla.
Etikos komitetų kūrimosi istorijų naratyvuose galima aiškiai išskirti universitetus ir mokslo
institutus bei draugijas kaip santykinai skirtingus darinius mokslo sistemoje. Kadangi mokslo
institutai etikos kodeksus pradėjo kurtis apie 2010–2011 m., todėl etikos komitetai juose taip
pat sąlyginai jauni: „nėra net pusės metų, kai jis (komitetas – aut. past.) yra įkurtas kaip
instituto perorganizavimo rezultatas“. Kita vertus, mokslo asociacijos, kurios, pasak
informančių ir informantų, ilgai turi etikos arba profesinius kodeksus, taip pat yra neseniai
įkūrusios etikos komitetus. Pavyzdžiui, Lietuvos psichologų sąjunga etikos komitetą įkūrė
2009 m. ir savo profesijos narių tyrimų kokybei užtikrinti, sekdami iš dalies bioetikos
komitetų veiklos pavyzdžiais.
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Tarp pasisakymų etikos komitetų veiklos klausimu buvo ir pastebėjimų, kad ši veikla
„subiurokratinta“, kad organizacijos viduje trūksta supratimo, jog etikos komiteto nutarimais
nėra siekiama susidoroti su tam tikrais asmenimis („yra žmonių, kurie su mumis
nebesisveikina“), o tobulinti jos veiklą; atsiranda ir pasiūlymų, kad „ten, kur mažesni
nusikaltimai, nusižengimai, apeliacijos“, galima ir be oficialių komitetų posėdžių apsieiti.
Tačiau šie pasisakymai palieka daug vietos subjektyvumui: esant nevienodam etikos
komitetų narių žinių etiniais klausimais lygiui, kyla grėsmė, kad bus daromos nuolaidos
principingumui sprendžiant tarptautiniu mastu rimtomis mokslinių tyrimų etikos
problemomis laikomus plagijavimo ar duomenų falsifikavimo atvejus, draugiškai, „vengiant
konfliktų“ ir asmeniškai susitariant su žmonėmis, „kurie ne iš piktos valios“ šiuos
pažeidimus darė. Pavyzdžiui, „tam tikras problemas, kiek jų buvo anksčiau iškilę, pavyko
išsiaiškinti, išspręsti geranoriško kalbėjimo būdu, tiesiog asmeninių santykių pagrindu“.
Tokiais atvejais galimas ir netiesioginis spaudimas kolegoms nutylėti abejotinus elgesio atvejus
ar įtarimus keliančias situacijas. Be to, toks problemų sprendimas remiantis asmeniniais ryšiais
sukuria papildomą emocinį-psichologinį krūvį individui, kuris „gavęs santykių aiškinimosi
pamoką“, daugiau galimai nekels su etika susijusių problemų („skandalų“).
Remiantis informančių ir informantų pasakojimais apie etikos komiteto nuostatų kūrimo
procesą, motyvus ir tikslą, galima išskirti kelis scenarijus. Vienas tokių – kai kur nuostatų
kūrimą inicijavo patys komitetai savo darbui palengvinti; kitas – kai kur nuostatai buvo
svarstomi įvairiuose komitetuose, darbuotojų susirinkimuose; dar vienas – ir dažniausias –
nuostatai buvo tvirtinami organizacijos vadovybės (rektoriaus, senato); arba dar kitas – ir
gana retas – nuostatai ir kuriami, ir tvirtiname paties komiteto viduje; dar kitur dėl
procedūrinių veiklos nuostatų tiesiog susitarta žodžiu komiteto viduje. Pastaroji praktika turi
šiokį tokį rizikos aspektą, kad pasikeitus komiteto narėms ir nariams, nebus perduotos
nekodifikuotos žinios; taigi naujas komitetas turės nuostatas kurti iš naujo (kam, savaime
suprantama, turės būti skiriama papildomų išteklių). Tad tokia praktika suponuoja tik
rekomendaciją organizacijai: jeigu ji neketina palikti (skirti) esamų komitetų „iki gyvos
galvos“, darbo reglamentas turėtų būti kodifikuotas vien todėl, kad ateityje, priėmus vienai
šaliai nepalankų sprendimą, ši gali skųsti sprendimą, o svarstymo procedūrų nebuvimas
teisiniu požiūriu gali anuliuoti priimtą sprendimą.
Vertindamos etikos komiteto nuostatų efektyvumą, privalumus bei trūkumus, nuostatų
tobulinimo procesus, dauguma interviu dalyvavusių etikos komitetų narių teigė, kad šios yra
pakankamos įvykdyti priskirtas funkcijas. Iš dalies ir dėl svarstytų atvejų mažo skaičiaus,
dauguma komitetų narių su jų darbą reglamentuojančių taisyklių trūkumais nesusidūrė; kai
kuriais atvejais išreikštas netgi pasididžiavimas demokratiniais reglamente išreikštais
principais, kai, pavyzdžiui, visiems nariams pritariant, sprendimas priimamas be balsavimo.
Apibendrinant pastaruosius pavyzdžius svarbu pastebėti, kad toks vertinimo (ir pačių
nuostatų) paprastumas gali būti rizikingas tais atvejais, kai nuomonėms ir sprendimams
pritariama konformistiškai, neįsigilinus į etines problemas. Kita vertus, kaip jau minėta
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anksčiau, etikos komitetai savo veikla yra gana jauni organizaciniai dariniai, todėl
reglamento trūkumų neįžvelgimas yra gana logiškas (turint galvoje ne kartą minėtą nedidelį
komitetuose nagrinėtų etinių klausimų skaičių) rezultatas.
Pasakojant apie etikos komiteto veiklą, vertinant posėdžių reguliarumą ir kitus veiklos
aspektus, tik bioetikos komiteto atveju buvo nurodoma, kad komitetas renkasi reguliariai kas
mėnesį, o susirinkimų datos skelbiamos internete dėl įstatyminiais aktais reglamentuotos jo
veiklos. Dauguma kitas institucijas atstovaujančių tyrime dalyvavusių etikos komitetų narių
pabrėžė, kad „komisija susirenka tada, kai yra gaunamas pareiškimas, arba mes
inicijuojame etikos kodekso pataisas“, kadangi „nesirenkama pažiūrėt vienas į kitą“ ar
„nesirenkama pagerti arbatėlės ir papostringauti, ko čia reiktų“. Šioje pasisakymų grupėje
etikos komitetas buvo prilygintas netgi teismui: „komisija veikia kaip teismas – jei niekas
nesikreipia, tai ir nesirenka“. Šios citatos nurodo, kokiais tikslais dažniausiai renkasi etikos
komitetai Lietuvos mokslo institucijose – nagrinėti skundus ir pareiškimus, netgi atsisakant
funkcijos „daryti apibendrinimus ar tyrimus“, dėl ko kilo pranešamos problemos. Toks
požiūris implikuoja struktūros veiklos metodą „gaisro gesinimo“ principu: joje nėra grėsmių
numatymo, reputacijos valdymo elementų, kuris yra „mechanizmas, kuris skatintų aukštus
akademinės etikos standartus, reikalingas, bet (tai – aut. past.) ne šios komisijos funkcija“.
Tokią funkciją vykdo retas etikos komitetas, kadangi, pirma, tokios veiklos nereglamentuoja
jų komiteto nuostatos, antra, šis darbas vykdomas visuomeniniais pagrindais, tad dauguma
komitetų narių neturi išteklių (laiko, žinių, kompetencijos ir pan.) greta tiesioginių
(mokslinių, pedagoginių) veiklų jiems realizuoti. Išskirtiniu atveju mokslo institucijų veiklos
kontekste galima laikyti vos kartą paminėtus etikos komiteto susirinkimus, kurie derinami su
kitais institucijoje vykstančiais susirinkimais. Konkrečiau:
„Renkamės iš esmės per mokslinės tarybos posėdžius: arba apsvarstome klausimus,
kurie yra iškilę, tarybos posėdžio metu, arba dar po pačios tarybos posėdžio tiesiog
susirenkam dar papildomai keletą minučių – 10–15 min. – aptarti tuos klausimus, kurių
per tarybą nebuvome išsprendę.“
Per interviu dauguma informančių ir informantų teigė, kad per savo kadenciją (arba kelias)
nesusidūrė su gausia veikla atliekant pagrindinę funkciją – skundų nagrinėjimą. Kai kurios
apklauso dalyvės ir kai kurie dalyviai nurodė, kad savo praktikoje teturėjo po vieną atvejį, ir
tai susijusį ne su mokslinių tyrimų etika, bet akademine etika. Tai studenčių ar studentų
nusirašinėjimo, plagijavimo atvejai, tarpusavio bendravimo klausimų svarstymas, kadangi
„dažniausiai iškyla tarpusavio etikos, bendravimo srity klausimai, kai įžeidžiamas
darbuotojas“ arba skundžiasi studentės ar studentai dėl dėstytojų darbo kokybės (pastaruoju
atveju komitetas nukreipia interesantę ar interesantą į kitą komisiją) arba ir etinių normų
pažeidimo. Informančių ir informantų praktikoje yra pasitaikę skundų ir dėl „švelnaus
seksualinio priekabiavimo“, ir „skundžiamasi dėstytojų elgesiu – replikomis, įžeidinėjimais“.
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Daugelis skundų nagrinėjimo atvejų baigiami parengiant rekomendacijas, į kurias,
vadovaujantis daugumos etikos komitetų veiklos nuostatose ar etikos kodeksuose
užfiksuotomis taisyklėmis, turėtų atsižvelgti rektoratas, dekanatas arba katedra, skirdama,
pavyzdžiui, neeilinę atestaciją susikompromitavusiai dėstytojai ar susikompromitavusiam
dėstytojui, ar tyrėjai / tyrėjui. Tačiau, remiantis apklausos dalyvių pastebėjimais, paprastai
vengiama formalių bausmių (nors komitetų praktikoje ir to yra buvę) situaciją išsprendžiant
draugiško konsultanto vaidmens pagrindu. Be to, kaip pasakota per interviu, retais atvejais
etikos komitetas atsiskaito apie savo veiklą visam organizacijos kolektyvui. Priešingai –
daugeliu atvejų informantės ir informantai teigė, kad nežino (arba vengia minėti dėl
pasekmių sukelto emocinio krūvio), kuo baigiasi jų pateiktos rekomendacijos (pvz., „žinau,
kad dėstytojai buvo kažkaip nubausti“) – tai verčia svarstyti ir komiteto narių sąmoningumą
savo veiklos funkcionalumo požiūriu.
Kita vertus, kai kuriose apklausos dalyvių atstovaujamose mokslo organizacijose etikos
komiteto sprendimai yra vieši. Tai suprantama kaip savaime suprantama norma, padedanti ir
išoriškai reguliuoti tyrėjų ir pedagogų veiklą, ir skatinanti savireguliacijos procesus. Tai yra,
„jeigu yra nuobaudos, jos paprastai rektoriaus viešinamos“. Konkrečiau:
„Sprendimai baigiasi tuo, kad sprendimą pateikiame internetiniame puslapyje. Vien
paskelbimas daro palankų poveikį, kiekvienas daro vertinimus per save.“
Tokia etikos komiteto elgesio forma nuteikia optimistiškai: didinant etikos komitetų, kaip
savireguliacijos skatinimo instrumento, vaidmenį, galima pagrįstai tikėtis ir mokslinių tyrimų
etikos būklės gerėjimo.
Išskirtiniu pasisakymu galima laikyti tokį atvejį, kai klausimų svarstymas etikos komitete
buvo laikomas gėdingu dalyku sakant, kad „kam to reikia katedrai, nešvarių baltinių nenori
demonstruoti“. Toks pasisakymas implikuoja, kad į etikos komiteto narės ar nario žinių sritį
neįeina etikos komiteto kaip rizikos valdymo instrumento (Vasiljevienė, 2000) samprata.
Remiantis etikos komitetų nuostatuose ar etikos kodeksuose užfiksuotomis nuostatomis,
dauguma etikos komitetų nesvarsto anonimiškų pareiškimų, tačiau užtikrina konfidencialumą
pranešusiesiems arba bent jau, kaip teigiama, „stengiasi užtikrinti“. Nors kelios / keli
interviu dalyvės ir dalyviai svarstė galimybę įdiegti anonimiškų skundų galimybę ir sakė, kad
„tas švilpuko pūtimas, tas „whistleblowing“ gal ir būtų naudingas“, esama situacija vis
dėlto nurodo į institucinių procesų stoką. Konkrečiau, net etikos komiteto narės ir nariai sieja
konfidencialumo užtikrinimą su asmenine atsakomybe, neminėdami praktikų, kurios juos
motyvuotų atsižvelgti į konfidencialumo principo pažeidimo pasekmes.
Galiausiai, atsižvelgiant į tai, kad, remiantis apklausos dalyvių pateikta informacija, daugelis
etikos komitetų gauna nedaug skundų, o kai kurių jų reglamentas nurodo, kad komitetas
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renkasi kas ketvirtį metuose, galima daryti išvadą, kad kai kuriose institucijose galima atsekti
etikos komiteto veiklos „popieriuje“ – tai yra de jure, o ne de facto – tendenciją. Tai
implikuoja ir etikos kodekso, ir jį kontroliuojančios bei prižiūrinčios struktūros kaip artefaktų
egzistavimą, tačiau tuo pačiu organizacinio integralumo trūkumą. Tą galima aiškinti ir sociokultūrinio konteksto daroma įtaka, kai visuomenė yra įpratusi „teigti viena, daryti kitą“
(tam tikras tokio „dualumo“, kaip sovietinio palikimo, interpretacijas galima rasti Owsinski
(2010)). Tačiau šiame kontekste pesimistiškai nuteikia tai, kad toks stereotipas inertiškai
tęsiamas ir reprodukuojamas, ir neįeina į etikos komitetų narių sąmonės lauką kaip
reikšmingas keistinas mokslo institucijų veiklos aspektas.
Apskritai apklausoje dalyvavę universitetų, mokslo institutų ir kitų mokslo organizacijų
etikos komitetų narės ir nariai gana lakoniškai apibūdino savo struktūros vaidmenį
organizacijoje. Išsiskyrė vienas etikos komiteto veiklos apibūdinimas, sakant, kad:
„Kas įrašoma į kodeksą, ateina iš organizacijos žmonių. Kai svarsto pataisas, tai
išmoksta atitinkamas pamokas. Tai istorija keblių situacijų, kurios organizacijoje iškilo,
tai savotiškas organizacijos epas.“
Tokiais atvejais, natūralu, kad etikos komiteto vaidmuo siejamas ir su organizacijos kultūros
formavimo funkcija. Tačiau gilesnio struktūros pažinimo prasme, interviu pareikštos
nuomonės apie mokslinių tyrimų etikos būklės tyrimus išsiskiria į 2 viena kitai
prieštaraujančias nuomonių grupes. Tiksliau, viena vertus, yra nuomonė, kad etikos padėties
organizacijoje tyrimų poreikis nėra žymus, kitaip sakant, „mirtino poreikio nėra“. Tai gali
būti paaiškinta tuo, jog, pasikartojant, darbas etikos komitete yra nemokamas, todėl jų narės
ir nariai tyrimų neinicijuoja ir platesnių etikos komitetui priskiriamų funkcijų nevykdo. Šis
požiūris gana dėsningas: nesant išteklių vidiniams tyrimams paprastai bet kokiose įmonėse
jie nevykdomi. Tačiau, žvelgiant iš kitos pusės, įtaką daro ir individualios etikos komiteto
pirmininkių ir pirmininkų sampratos apie etikos komiteto vaidmenį, kuris yra „ne KGB <...>
kad kažką lukštenti“. Daugelyje pasisakymų akcentuota, kad bendruomenės narės ir nariai
pačios / patys atsako už savo poelgius, tuo perkeliant organizacinę atsakomybę individams.
Kita vertus, yra ir kitokia nuomonė, kuri išsakoma tvirtinant, jog tyrimai yra reikalingi, tokie
tyrimai „turi prasmę“, kadangi „yla iš maišo lenda“, o kai kurios mokslo krypties,
pavyzdžiui, humanitarinių mokslų atstovų kolektyvuose, šie klausimai ir įdomūs, ir
neišvengiami. Tai yra:
„Ypač tie mokslininkai, kurie save priskiria prie filosofų, tai jie pačią filosofiją dažnai
supranta kaip etiką. Etika ir filosofija yra tiek glaudžiai susijusios, kad žmogus
apskritai negali būti filosofas, jeigu jis nesidomi etikos klausimais.“
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Pridedant atvejus, kai informantės ir informantai sąmoningai reiškė norą, kad netgi
specialistai iš išorės – kitų institucijų mokslininkės ir mokslininkai – atliktų mokslinių tyrimų
etikos būklės jų institucijoje tyrimą, gali būti formuluojama išvada – jog ir etikos komiteto
narei ar nariui „būtų gerai pakelti kvalifikaciją, nežinau, ar yra galimybės, kur mokytis“ –
atrodo logiška. Pastaroji išvada juo labiau aktuali tam tikrose jautriose, egzistencinėse
situacijose, kai jų sprendimas reikalauja peržengti socio-kultūriškai nulemtas ir atitinkamai
suprantamas mandagumo, nuolankumo, bendradarbiavimo ar supratingumo normas.
Pavyzdžiui, kalbant apie problemas, su kuriomis susiduriama etikos komiteto darbe,
informantės ir informantai atkreipė dėmesį, jog sunku nešališkai spręsti mokslinių tyrimų
etikos klausimus hierarchinėse struktūrose, nes „kaip reiks sakyti profesoriui, garbingam
žmogui, kad tu kažką ne taip padarei“. Pastaroji mintis atkreipia dėmesį į tai, su kuo siejama
garbės samprata – tai yra ne su darbo (šiuo atveju – mokslinio tyrimo) kokybe ar rezultatais,
o su regalijomis ir dalinai su amžiumi. Be to, tokie pasvarstymai atspindi ir etikos komiteto
atstovės / atstovo požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą (arba etikos eliminavimą iš šios
koncepcijos), kur dominuoja metafizinis, egzistencinis, o ne pragmatiškas ir vadybinis
požiūris į etikos komiteto paskirtį ir veiklą. Pavyzdžiui, kaip sakyta interviu:
„Gyvenimas mūsų šaly, o ir mokslo srity, yra sudėtingoj situacijoj, egzistenciniai
klausimai pakankamai sudėtingi, žmonėms, mokslininkams nelengva. Būti produktyviais, laimingais sunku.“
Taigi šiuo pasisakymu tarsi pasiteisinama, kodėl etikos komitetas nenori būti matomas
organizacijoje. Nors ir sutinkama su tuo, kad jeigu pažeidimai būtų dažni, turėtų pasekmes
visuomenei, tada etikos komiteto posėdžiai ir svarstymai turi prasmę. Kita vertus, nuostata, kad
„viskas gerai, kol nieko neatsitinka“, kol „neužsidegė raudona lemputė“, yra ir neatsakingas
rizikos toleravimas, kurio, jei organizacija yra tinkamai valdoma, turėtų būti vengiama.
Galiausiai, pažymėtina, kad tik išskirtiniais atvejais informantės ir informantai įžvelgė savo
struktūros šviečiamąją arba edukacinę funkciją ir sakė, kad „yra leidiniai, seminarai
komitetams (tyrėjams tų renginių nedaug – aut. past.), tos veiklos daug yra“. Tačiau kitų
apklausos dalyvių pasisakymuose randama tiesiog priešinga nuomonė: „rengti kokius tai
pamokslus, kviesti seminarams tokiomis temomis, būtų dirbtina“. Taigi tai yra dvejopas
požiūris tiek į etikos komitetų funkcijas organizacijų bendruomenėse, tiek į pačios etikos
suvokimo didinimą mokslo organizacijose. Apibendrinant apklausoje dalyvavusių mokslo
organizacijų etikos komitetų atstovių ir atstovų pasisakymus apie etikos komiteto vaidmenį,
organizacijos etikos komitetą reiktų suvokti kaip ganėtinai siaurų funkcijų, reakcingą ir,
vertinant pasisakymų panoramą, beveik neturintį galios valdyti / keisti esamą situaciją.
Papildant interviu duomenis, etikos kodekso ir etikos komitetų veiklos nuostatų turinio
analizė etikos komitetų funkcijų aspektu atskleidė, kad iš tiesų etikos komitetai realios galios
universitetuose neturi: jie patys netaiko jokių priemonių, tik pataria, kokios drausminamosios
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priemonės galėtų būti skiriamos už atitinkamą etinių normų ar etikos kodekso pažeidimą.
Kai kuriais atvejais jie gali patarti, ar pratęsti darbo sutartį su darbuotoja (-u), skirti ją / jį į
aukštesnes pareigas atestacijos metu, rekomenduoti atestacijos komisijai atsižvelgti
į kandidatės (-o) ar atestuojamos (-o) darbuotojos (-o) pedagoginės veiklos etinius aspektus.
Papildomai, dar viena etikos komitetų veiklą apibrėžiančiuose dokumentuose atrandama
komiteto funkcija – socialinės įtampos mažinimas tarp bendruomenės narių, kuriant dialogą
ir stengiantis sutaikyti konfliktuojančias šalis, jeigu nesutarimas nesusijęs su institucijos
statuto ar profesinės etikos pažeidimais. Tačiau, apibendrinant atskirų institucijų etikos
komitetų veiklą reglamentuojančius dokumentus, jeigu etikos komitetas nusprendžia, kad
darbuotojai savo elgesiu pažeidė profesinę etiką ir / arba kitų darbuotojų profesines teises, jis
turi teisę, įvertinęs pažeidimo pobūdį ir mastą, taikyti šias priemones:
- įpareigoti komiteto pirmininkę / pirmininką ar kitą komiteto narę ar narį įspėti asmenį
žodžiu. Tokiais atvejais komitetas negali viešinti nusižengimo turinio bendruomenei;
- pareikšti įspėjimą ir šį sprendimą paskelbti senate;
- pareikšti įspėjimą raštu ir paskelbti informaciją universiteto tinklapyje
(naujienlaiškyje ar pan. priemonėje); jeigu pažeidimas sukėlė platų rezonansą
visuomenėje – apie šį sprendimą informuoti visuomenę;
- rekomenduoti rektoriui skirti drausmines nuobaudas darbuotojai ar darbuotojui:
pastabą, griežtą įspėjimą, atleidimą iš darbo.
Taigi, remiantis dokumentų turinio analizės rezultatais, etikos komitetų sprendimai gali
daryti dvejopą įtaką kitų organizacijos organų sprendimams, pateikdami rekomendacijas bei
per jas formuodami akademinio gyvenimo tvarkas bei informuodami bendruomenę ir
plačiąją visuomenę apie savo sprendimus ir institucijos pritaikytas priemones. Kita vertus,
etikos kodekse ir etikos komiteto veiklos nuostatose apibūdintos funkcijos dar nereiškia, kad
rekomendacijų bus paisoma. Kai kuriais atvejais tai netgi nebuvo įdomu pačioms / patiems
etikos komitetų narėms / nariams, kadangi „mes pateikiame gatavą dokumentaciją senatui ar
rektoriui ir nežinau, kokių priemonių jie imasi“. Taigi Lietuvos aukštojo mokslo institucijų
etikos komitetai (išskyrus bioetikos komitetą) neatlieka nė vienos iš literatūros apžvalgoje
įvardytų prevencinių funkcijų: jie nesvarsto etinių institucijos vykdomų tyrimų implikacijų ir
galimų pažeidimų, į jų veiklos funkcijas neįeina etikos kodekse išreikštų etinių principų
integravimas į kitas organizacijos veiklos sritis ir jo tobulinimas.
Tačiau vis dėlto dauguma atvejų apklausos dalyvės ir dalyviai tvirtino, kad jų atstovaujamų
institucijų administracija dažniausiai palaiko etikos komitetų veiklą. Tai yra, kai kuriose
institucijose skundus dėl mokslinių tyrimų etikos (kaip ir dėl akademinės, pedagoginių
santykių etikos) pažeidimų gauna vadovai, kurie nukreipia raštus etikos komitetams.
(Pastarasis faktas yra patvirtintas ir anketinės Lietuvos mokslo bendruomenės narių
apklausos rezultatais, kurie pateikiami kitoje monografijos dalyje.) Be to, interviu taip pat
buvo atkreipiamas dėmesys, kad administracija priimant sprendimus spaudimo nedaro ir
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tokioje administracijos pozicijoje įžvelgiant jos nešališkumo svarbą priimant principingus
sprendimus dėl pažeidimų. Kitose institucijose vis dėlto buvo įžvelgiama ir administracijos
nuostata, kad ši gerai išmano etinius klausimus. Pavyzdžiui, sakyta:
Organizacijos administracija „prisideda tuo požiūriu, kad duoda patarimų pačiai tai
priežiūros koncepcijai formuluoti: kaip reikia suprasti etiką mokslinių tyrimų institute,
kokie aspektai čia turėtų būti svarbūs, ir pan. Pavyzdžiui, koks mokslininko elgesys
formaliai galėtų būti traktuojamas kaip neetiškas, kur yra ribos tarp, pavyzdžiui,
principingumo ir neetiškumo, nes čia ribos taip pat yra gana subtilios, ir, tarkim,
perdėtas ramumas gali būti suvokiamas kaip neprincipingumas, ir pritarimas bet
kokiai, kad ir netinkamai politikai“.
Pastarasis pasisakymas implikuoja, kad Lietuvos mokslo institucijose jau formuojasi
„nulinės tolerancijos“ etiniams pažeidimams praktika ir iš administracijos pusės, nepaliekant
etinių klausimų tik tyrėjų ar mokslinių tyrimų projektų vadovių ir vadovų sąžinei ir
asmeninei atsakomybei, kuri išryškėjo Lietuvos mokslo bendruomenės apklausos
rezultatuose ir išsamiau aptariama kituose monografijos skyriuose. Kaip minėjo etikos
komitetų narės ir nariai, kai kuriais atvejais administracija netgi produktyviai prisideda prie
komiteto veiklos, padėdama surinkti daugiau informacijos svarstomam atvejui. Į tai
atsižvelgiant, galima išvada, kad nors mokslinių tyrimų etikos pažeidimų netoleravimo
praktika formuojasi (tai rodo ir jai priskiriamos svarbos didėjimą), tačiau dar labai lėtai ir
mažu mastu, kadangi kitose institucijose administracijos vaidmuo yra subjektyviai
suvokiamas ir referuojamas: „rektorius periodiškai apibara apie per menką iniciatyvumą“.
Asmeninės pastabos ir apibarimai, nesiimant kitų vadybos veiksmų (pvz., etikos komiteto
narių mokymų šiuolaikinės dalykinės, profesinės etikos klausimais) nekeičia ne tik
organizacijos narių elgesio, bet ir etikos komiteto narių inertiškumo ar nusistovėjusių
sampratų, etines problemas įvardinant smulkiomis. Pavyzdžiui, „jeigu problema rimta, tai
reikia reaguoti, bet dėl kokių smulkmenų – konfliktėlių, ginčų <...> neverta atskirai
posėdžiauti“. Tačiau etikos klausimus analizuojančiuose darbuose išvien teigiama, kad bet
koks su etiniais pažeidimais susijęs klausimas turi būti traktuojamas kaip svarbus
(Vasiljevienė 2000; 2004) siekiant teigiamo mikroklimato, valdant rizikas ir kuriant
atitinkamą organizacijos reputaciją.
Apibendrinant interviu su Lietuvos mokslo (ir studijų) institucijų etikos komitetų narėmis ir
nariais analizės rezultatus pažymėtina, kad daugumos organizacijų etikos komitetų / komisijų
funkcijos iš esmės apsiriboja dviem kryptimis: etikos pažeidimų, konfliktų sprendimais ir
etikos kodekso tobulinimu. Pripažįstant, kad (tarp jų – mokslinių tyrimų) etikos klausimų
sprendimas yra naujai kylantis uždavinys organizacijoms, ir pastebint, kad mokslo
bendruomenėje visgi stokojama profesionalaus etikos išmanymo, tokios ribotos komitetų /
komisijų funkcijos, viena vertus, yra tarsi savaime suprantamos; kita vertus, ribotos funkcijos
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(pvz., nesiūlomos konsultacijos, mokymai ir apskritai nesikišama į organizacijose
vykstančius procesus) kelia abejonių dėl šių organizacinių darinių funkcionalumo ir verčia
kelti klausimą, kas de facto kognityvinių nuostatų lygmenyje laikomi atsakingais už etinių
problemų prevenciją ir tinkamo elgesio įtvirtinimą institucijoje.

3. Etikos kodeksų ir etikos komitetų žinomumas Lietuvos
universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose
Raminta Pučėtaitė, Aurelija Novelskaitė
Pagal darbuotojų skaičių, Lietuvos universitetai yra priskiriami didelėms organizacijoms
(daugiau nei 250 darbuotojų), o štai mokslinių tyrimų institutai savo darbuotojų skaičiumi
neviršija mažos ar vidutinės organizacijos dydžio. Šis aspektas yra svarbus organizacijos
kultūros požiūriu. Paprastai organizacijos darbuotojų skaičiui peraugus 100 darbuotojų kyla
sunkumų valdant jų vertybes ir elgesį, o tai ir verčia organizacijas kurti etikos vadybos
sistemą, užtikrinančią, kad būtų laikomasi vieningo požiūrio į etines vertybes, principus,
normas bei jų pažeidimus, kad pagal jas būtų vertinami organizacijų vadovai, apie jas taip
pat būtų komunikuojama įvairiuose padaliniuose ir pan. – taip formuojant atitinkamą (etišką)
organizacijos kultūrą. Šiame kontekste svarbu prisiminti, kad Lietuvos universitetuose etikos
kodeksai pradėjo rastis apie 2000 m. (Lipnevič ir Novelskaitė, 2010), o mokslinių tyrimų
institutuose – tik apie 2010 m. Todėl tikėtina, kad universitetų bendruomenėse vyrauja kitoks
požiūris į mokslinių tyrimų etiką nei institutuose, kuriuose savireguliaciją gali skatinti ne
etikos vadybos sistema ar jos atskiri elementai, o darbuotojų sąmoningumas ir kolektyvinis
spaudimas (t. y. mažose bendruomenėse vieni apie kitus beveik viską žino, taigi nuslėpti
nusižengimus gali būti sudėtingiau), kurio ne visada gali pakakti; ypač, jeigu mažose
organizacijose yra susiformavusi ydinga bendruomenė, kurioje dangstomi narių
nusižengimai, laikantis principo „ranka ranką plauna“ (Vasiljevienė, 2000). Kita vertus, kaip
jau aptarėme ankstesniuose skyriuose, yra pagrindo tikėti, kad etikos vadybos priemonės
daugelyje universitetų diegiamos tik formaliai, faktiškai nekeičiant nusistovėjusių praktikų ar
stereotipinių požiūrių, trukdančių įsigalėti tokiems mokslinės veiklos etikos principams,
kaip, pavyzdžiui, skaidrumas, ir tuo pačiu atitinkamose mokslo srityse užtikrinti aukščiausią
mokslinių tyrimų kokybę.
Lietuvos mokslo bendruomenės apklausos duomenys rodo, kad beveik pusė (43 proc.)
į klausimą „Ar Jūsų organizacijoje yra etikos kodeksas?“ atsakiusiųjų universitetų
bendruomenių narių mano, jog etikos kodeksas neegzistuoja arba apie jo egzistavimą nežino.
Nepaisant to, beveik pusė (49 proc.) žinančiųjų apie kodekso egzistavimą juo vadovaujasi
visada vykdant mokslinius tyrimus; (beveik) niekada kodeksu nesivadovaujančių (1–3 balai,
kai 10 balų reiškia „visada vadovaujuosi“) tebuvo 10 proc. (25 procentilis = 8) (3.5 lentelė).
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3.5 lentelė. Organizacijos etikos kodekso egzistavimo žinojimas skirtingo tipo organizacijas laikančių
pagrindinėmis, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, apklausos dalyvių grupėje

Taip
Ne
Nežinau
Iš viso:
N.i.
Iš viso:

Pagrindinės organizacijos, kurioje vykdomi moksliniai tyrimai, tipas
Universitetas, aukštoji m-kla
Mokslinių tyrimų institutas
Kita
N
%
Galiojantis %
N
%
Galiojantis %
N
%
Galiojantis %
117
21
57
30
14
36
1
7
20
13
2
6
19
9
23
2
13
40
76
14
37
35
16
42
2
13
40
206
38
100
84
38
100
5
33
100
343
62
136
62
10
67
549
100
220
100
15
100

Taigi, kaip jau aptarta pirmajame šios dalies skyriuje, tokie rezultatai patvirtina
komunikacijos etinių principų ir elgesio normų klausimais universitetuose nepakankamumą;
kita vertus, šie rezultatai taip pat rodo, kad universitetų tyrėjoms ir tyrėjams etikos kodeksai
yra gana reikšminga mokslinių tyrimų etikos vadybos priemonė.
Be to, tarp mokslinių tyrimų institutus pagrindine mokslinių tyrimų vykdymo organizacija
laikančių apklausos dalyvių nežinančių apie kodekso egzistavimą buvo santykinai daugiau
nei anksčiau minėtoje grupėje (plg: atitinkamai, 42 proc. ir 37 proc., 3.5 lentelė). (Teigiančių
„taip / ne“ santykiai šiuo atveju nelygintini, kadangi ne visuose mokslinių tyrimų institutuose
egzistuoja kodeksai, o vykdant apklausą nebuvo fiksuojama, kokią konkrečią organizaciją
atstovauja respondentės ir respondentai.) Taip pat beveik pusė (46 proc.) šiai grupei
priklausančių respondenčių ir respondentų teigė, kad „visada vadovaujasi etikos kodeksu
vykdant mokslinius tyrimus“; niekada kodeksu nesivadovaujančių tebuvo 1 asmuo (4 proc.
grupėje). Taigi, viena vertus, aiškios informacijos apie kodeksų egzistavimą organizacijose
nėra pakankamai (tai rodo santykinai dideli nežinančiųjų skaičiai); ir tai, kaip ir universitetų
atveju, nurodo į komunikacijos mokslinių tyrimų etikos klausimais spragas. Kita vertus,
minėtas nežinojimo rodiklis yra gana paradoksalus fiksuojant santykinai aukštą
vadovavimosi kodeksu rodiklį: ar gautas rezultatas reiškia, kad kodekso svarba kasdienėse
mokslinėse veiklose yra neviešinama, ar tai tiesiog atsitiktinis rezultatas, kuris rodo, kad vis
dėlto apklausoje dalyvavo mokslinių tyrimų etika besirūpinantys asmenys, ar tai noras
pasirodyti geresniais / labiau etiškais negu faktiškai esama?
Kitas apklausos rezultatų pateikiamas paradoksas glūdi atsakymuose į klausimą, „Ar
organizacijoje, kurioje vykdote mokslinius tyrimus, yra asmuo ar asmenų grupė, ar specialus
padalinys (-iai), į kurį (kuriuos) kreipiamasi (galima kreiptis) toliau išvardintais
klausimais?“ (3.6 lentelė). Konkrečiau, rezultatai rodo, kad vienų pažeidimų atvejais yra
daugiau žinančiųjų, kur kreiptis, o kitų – mažiau. Pavyzdžiui, tarp universitetus pagrindine
mokslinių tyrimų vykdymo organizacija laikančiųjų, pastebėjus plagijavimą kur kreiptis žino
53 proc. atsakiusiųjų į klausimą, tačiau pastebėjus, kad sąmoningai gadinami ar vagiami
empirinio tyrimo duomenys, kompiuterių programos, empirinės medžiagos pavyzdžiai,
rankraščiai, kur kreiptis žino 43 proc. atsakiusiųjų į klausimą; pastebėjus nekorektišką,
tendencingą kolegos darbo kritikavimą ir sąmoningą menkinimą dėl asmeninės antipatijos,
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konkurencijos, politinių ar kitokių su vertinamo mokslinio darbo profesionalumu nesusijusių
motyvų, kur kreiptis žino tik 32 proc. atsakiusiųjų į klausimą.
Mokslinių tyrimų institutus pagrindine mokslinių tyrimų organizacija laikančių apklausos
dalyvių grupėje 36 proc. atsakiusiųjų į klausimą žino, kur kreiptis, pastebėjus, kad neigiamas
arba nutylimas mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba organizacijų įnašas; 30 proc. žino,
kur kreiptis, pastebėjus nepamatuotą bendraautorystės primetimą kolegoms ir / arba
pavaldiniams (3.6 lentelė). Šių rezultatų paradoksas tas, kad apklausoje vertinimui pateiktas
toks etikos pažeidimų sąrašas, koks buvo pasiūlytas Rekomendacijose ir koks buvo diegtas
2000-aisiais ne vieno universiteto etikos kodekse (Lipnevič ir Novelskaitė, 2010).
Atsižvelgiant į šiuos rezultatus (t. y. žinias apie etikos kodekso egzistavimą organizacijoje),
akivaizdu, kad žinančiųjų apie etikos kodekso egzistavimą organizacijoje yra daugiau, nei
žinančių, kur kreiptis susidūrus su mokslinių tyrimų etikos pažeidimais. Įvertinus tai, kad
būtent kai kurių mokslo organizacijų etikos kodeksuose fiksuojama ir jo vykdymą ar
priežiūrą vykdančio etikos komiteto nuostatai, toks rezultatas verčia galvoti, kad nors apie
etikos kodeksus žinoma, bet jie arba nėra skaitomi, arba nėra pakankamai informatyvūs, arba
tiesiog nėra pakankami reguliuoti su etikos klausimais susijusius procesus organizacijose.
Apklausos dalyvių, tvirtinančių, jog etikos kodeksas jų organizacijose neegzistuoja, yra daug
mažiau nei žinančių, kad nėra kur kreiptis susidūrus su mokslinių tyrimų etikos pažeidimu.
Be to, neturinčių žinių apie etikos kodekso (ne)egzistavimą organizacijoje yra daugiau, nei
neturinčių žinių apie tai, ar yra kur jų organizacijoje kreiptis susidūrus su mokslinių tyrimų
etikos pažeidimu. Taigi panašu, kad etikos pažeidimų vertinimo ir sprendimo funkcija
organizacijose yra perkelta nuo etikos komitetų kitiems padaliniams ar pareigūnams.
Šie rezultatai taip pat verčia galvoti, kad organizacijose egzistuojančios mokslinių tyrimų
etikos reguliavimo priemonės prasilenkia su jų narių praktikomis (t. y. labai tikėtina, kad
galima nežinoti apie etikos kodekso egzistavimą, bet žinoti, kur galima kreiptis susidūrus su
mokslinių tyrimų etikos pažeidimu, ir priešingai).
Be to, analizuojant 3.6 lentelėje pateiktus statistinius duomenis svarbu atkreipti dėmesį, kad
universitetus pagrindinėmis mokslinių tyrimų vykdymo organizacijomis laikančių apklausos
dalyvių grupėje visgi daugiausiai yra žinančių, kur kreiptis tais atvejais, kai pastebimas
plagijavimas ir kai pastebima, kad sąmoningai gadinami ar vagiami empirinio tyrimo
duomenys, kompiuterių programos, empirinės medžiagos pavyzdžiai, rankraščiai
(atitinkamai, 53 proc. ir 43 proc. atsakiusiųjų į klausimą); tarp mokslo institutus laikančių
pagrindine organizacija apklausos dalyvių žinančių, kur tokiais atvejais kreiptis, yra,
atitinkamai, 35 proc. ir 34 proc. Tačiau tarp pastarąsias mokslo organizacijas laikančių
pagrindinėmis savo mokslinių tyrimų vykdymo organizacijomis apklausos dalyvių
dažniausiai žinoma, kur kreiptis, pastebėjus, kad neigiamas arba nutylimas mokslinei veiklai
talkinusių žmonių arba organizacijų įnašas (36 proc.); tačiau kur tokiais atvejais kreiptis
universitetuose žino 32 proc. apklausos dalyvių (3.6 lentelė).
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3.6 lentelė. Organizacijos etikos komiteto egzistavimo žinojimas skirtingo tipo organizacijas laikančių pagrindinėmis,
kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, apklausos dalyvių grupėse
Ar organizacijoje, kurioje vykdote mokslinius tyrimus, yra asmuo ar asmenų grupė, ar
specialus padalinys (-iai), į kurį (kuriuos) kreipiamasi (galima kreiptis) toliau
išvardintais klausimais?
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n
549
78
55
66
199
63
57
68
188
69
53
64
186
79
48
57
184
100
43
47
190
67
52
65
184
60
57
71
188
61
58
70
189

Galioj. %
39
28
33
100
34
30
36
100
37
28
34
100
43
26
31
100
53
23
25
100
36
28
35
100
32
30
38
100
32
31
37
100

Mokslinių tyrimų
institutas
n
Galioj. %
220
26
32
27
33
28
35
81
100
25
32
31
40
22
28
78
100
25
32
28
36
24
31
77
100
26
34
29
38
21
28
76
100
26
35
28
37
21
28
75
100
21
30
29
41
21
30
71
100
28
36
31
40
19
24
78
100
28
35
33
42
18
23
79
100

Kita
n
15

Galioj. %

3
2
5

60
40
100

3
2
5

60
40
100

3
2
5

60
40
100

3
2
5
1
2
2
5

60
40
100
20
40
40
100

3
2
5

60
40
100

3
2
5

60
40
100

3
2
5

60
40
100
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Iš viso:
Taip
Ne
1. Pastebėjus, kad padirbinėjami empirinio tyrimo duomenys arba manipuliuojama jais
Nežinau
Iš viso atsakiusiųjų
Taip
Ne
2. Pastebėjus, kad sąmoningai nutylimi gauti duomenys, prieštaraujantys tyrimo
hipotezei
Nežinau
Iš viso atsakiusiųjų
Taip
Ne
3. Pastebėjus, kad sąmoningai pateikiama klaidinanti informacija apie empirinio
tyrimo metodiką
Nežinau
Iš viso atsakiusiųjų
Taip
Ne
4. Pastebėjus, kad sąmoningai gadinami ar vagiami empirinio tyrimo duomenys,
kompiuterių programos, empirinės medžiagos pavyzdžiai, rankraščiai
Nežinau
Iš viso atsakiusiųjų
Taip
5. Pastebėjus plagijavimą, t. y., kad svetimas tekstas, idėjos arba išradimai pateikiami Ne
kaip savi
Nežinau
Iš viso atsakiusiųjų
Taip
Ne
6. Pastebėjus nepamatuotą bendraautorystės primetimą kolegoms ir / arba
pavaldiniams
Nežinau
Iš viso atsakiusiųjų
Taip
7. Pastebėjus, kad neigiamas arba nutylimas mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba Ne
organizacijų įnašas
Nežinau
Iš viso atsakiusiųjų
Taip
8. Pastebėjus nekorektišką, tendencingą kolegos darbo kritikavimą ir sąmoningą
Ne
menkinimą dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitokių su vertinamo
Nežinau
mokslinio darbo profesionalumu nesusijusių motyvų
Iš viso atsakiusiųjų

Universitetas

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS VADYBA LIETUVOS MOKSLO (IR STUDIJŲ) ORGANIZACIJOSE

Toliau nedetalizuojant palyginimų galima konstatuoti, kad iš esmės dauguma išvardintų
mokslinių tyrimų etikos pažeidimų atvejų yra daugiau žinančių, kur kreiptis, universitetuose
nei mokslinių tyrimų institutuose (išskyrus tuos atvejus, kai pastebima, kad neigiamas arba
nutylimas mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba organizacijų įnašas ir kai pastebimas
nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl
asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitokių su vertinamo mokslinio darbo
profesionalumu nesusijusių motyvų. Tokiais atvejais yra santykinai daugiau žinančių, kur
kreiptis mokslinių tyrimų institutuose. Toks rezultatas ir vėl sugrąžina prie anksčiau minėto
fakto – apklausos metu visi Lietuvos universitetai turėjo etikos kodeksus bei etikos
komitetus. Taigi, nepaisant jų trūkumų, šios vadybos priemonės universitetuose turi tam tikrą
poveikį (čia: bent teorinės galimybės kreiptis pastebėjus mokslinių tyrimų pažeidimą forma).
Regresinės analizės rezultatai (3.7a ir 3.7b lentelės) rodo, kad požiūris į mokslinių tyrimų
etikos būklę Lietuvoje apskritai gali būti priklausomas nuo to, kokia organizacija –
universitetas ar mokslinių tyrimų institutas – yra laikoma pagrindine, kurioje vykdomi
moksliniai tyrimai. Konkrečiau, universitetą pagrindine savo mokslinių tyrimų vykdymo
organizacija laikančių respondenčių ir respondentų vertinimai statistiškai reikšmingai
sąlygojami to, kaip jos / jie vertino mokslo organizacijų etikos komitetų narių vadovavimąsi
mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis, bei to, kaip jos / jie vertino procedūrų
sistemų, skirtų spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas, sukūrimą mokslo organizacijose
(3.3a pav.). Pastarųjų dviejų veiksnių vertinimas leidžia paaiškinti 1/3 bendros būklės
vertinimo variacijos (R2Adj. = 0,301) minimoje apklausos dalyvių grupėje.
3.3a pav. Mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimą įtakojantys požiūrio konstruktai universitetą pagrindine mokslinių tyrimų vykdymo organizaciją laikančių apklausos dalyvių grupėje
Regresinės analizės rezultatai (3.7a lentelė)
Mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimas
(Universitetas pagrindinė organizacija, kurioje vykdomi moksliniai tyrimai)

β=0,46

β=0,20

(4.) Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos
organizacijų etikos komitetų / komisijų (kur
yra) narės ir nariai vadovaujasi mokslinių
tyrimų etikos principais ir nuostatomis

(11.) Lietuvos organizacijose, kuriose
vykdomi moksliniai tyrimai, yra sukurtos
organizacinių procedūrų sistemos, skirtos
spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas

Viena vertus, toks regresinės analizės rezultatas nurodo į galimą sėkmingą mokslinių tyrimų
etikos institucionalizaciją (įsitvirtinimą) bendruomenėje ir galimą mokslinių tyrimų etikos
reguliavimo veiksmingumą tyrimo dalyvių atstovaujamose organizacijose. Kita vertus,
kadangi esama mokslinių tyrimų etikos būklė vertinama tik patenkinamai (6 balai iš 10),
tikėtina, jog čia išskirti etikos reguliavimo organizacijose instrumentai (t. y. etikos komitetai,
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procedūrų sistemos) universitetuose nėra pakankamai veiksmingi. Konkrečiau, atsižvelgiant į
aukščiau pateiktus žinojimą apie etikos kodeksų ir organizacinių darinių, į kuriuos galima
kreiptis susidūrus su mokslinių tyrimų etikos pažeidimais, egzistavimą apibūdinančius
rezultatus, tikėtina, kad vis dėlto etikos komitetų veikla gali būti nepakankamai aiški
organizacijų narėms ir nariams, o esamos procedūros nėra pakankamos etiniams
pažeidimams spręsti ir / arba užkirsti kelią.
Regresinė analizė atskleidė du kitokius nei anksčiau minėtus požiūrio konstruktus tarp
mokslinių tyrimų institutus pagrindine tyrimų vykdymo organizacija laikančių respondenčių
ir respondentų. Konkrečiai, tyrimų etikos būklės vertinimas tarp šių tyrimo dalyvių priklauso
nuo mokslinius tyrimus vykdančių asmenų mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
laikymosi bei Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijos
darbuotojų vadovavimosi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis savo su
moksliniais tyrimais susijusiose veiklose. Pastarieji du veiksniai leidžia paaiškinti netgi
daugiau nei 2/3 bendros mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimo variacijos
(R2Adj. = 0,801, 3.7b lentelė). Be to, regresinės analizės rezultatai siūlo prielaidą, kad
minimoje respondenčių ir respondentų grupėje vertinant visuminę mokslinių tyrimų etikos
būklę Lietuvoje yra svarbios ir mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų
narių bei Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų narių žinios mokslinių tyrimų
etikos srityje (3.3b pav.).
3.3b pav. Mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimą įtakojantys požiūrio konstruktai mokslinių
tyrimų institutą pagrindine mokslinių tyrimų vykdymo organizaciją laikančių apklausos dalyvių grupėje
Regresinės analizės rezultatai (3.7b lentelė)
Mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimas
(Mokslinių tyrimų institutas pagrindinė organizacija, kurioje vykdomi moksliniai tyrimai)
β=0,52
β=0,36

β=0,42
β=0,49

(2.) Asmenys, vykdantys mokslinius
tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai,
mokslininkės ir mokslininkai), laikosi
mokslinių tyrimų etikos principų ir
nuostatų

(6.) Lietuvos organizacijų, kuriose
vykdomi moksliniai tyrimai,
administracijų darbuotojos ir darbuotojai
savo su moksliniais tyrimais susijusiose
veiklose vadovaujasi mokslinių tyrimų
etikos principais ir nuostatomis

β=-0,44

β=0,42

(12.7.) Mokslinius tyrimus finansuojančių
Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos mokslo
taryba) narės ir nariai žino mokslinių tyrimų
etikos principus ir nuostatas

(12.9.) Lietuvos mokslo politiką formuojančių
organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir mokslo
ministerijos) atstovės bei atstovai žino
mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
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Pastarieji rezultatai glaudžiai siejasi su kitais šios apklausos rezultatais, kurie rodo, kad
didžiausia atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos pažeidimus dalis priskiriama tyrėjoms ir
tyrėjams arba mokslinių tyrimų projektų vadovėms ir vadovams – taigi individams.
Mokslinius tyrimus institutuose atliekančių respondenčių ir respondenčių atsakymai kaip tik
šį požiūrį ir patvirtina: etikos būklė tiek gera, kiek individai (mokslininkės ir mokslininkai)
laikosi etikos principų ir nuostatų, ir kiek individai (administracijos darbuotojos ir
darbuotojai) jomis vadovaujasi.
Šių dviejų veiksnių įtakos reikšmę galima aiškinti tuo, jog institutuose dėl silpniau nei
universitetuose išplėtotų organizacinių struktūrų tyrėjos ir tyrėjai dažnai nemažą darbo laiko
dalį skiria ir administracinių funkcijų atlikimui: jos pačios / jie patys administruoja savo
projektus, (per)skirsto finansus, susirašinėja su finansuojančiomis institucijomis, teikia
įvairius prašymus ir t. t. Šiuo atveju tai, jog mokslo institutus atstovaujančių apklausos
dalyvių atskaitos taškas vertinant etikos būklę yra ne etiką reglamentuojančios ir
kontroliuojančios procedūros organizacijose, o makro lygmeniu mokslo politiką
formuojantys veiksniai, taip pat gali būti nesunkiai paaiškinama: daugumoje Lietuvos
mokslinių tyrimų institutų tokios procedūros vykdant tyrimą dar nebuvo sukurtos
(bent lyginant su universitetuose pasiektu lygmeniu). Tuo metu vykdant mokslinį tyrimą
procedūrų laikymasis priklauso nuo to, kiek aiškiai įvairiuose dokumentuose apibrėžiama
mokslinių tyrimų etika, jos laikymosi būtinybė ar sankcijos už nesilaikymą. Kadangi
mokslinių tyrimų aprašai Lietuvoje neiškalbingi etiniais klausimais, o įstatymai, susiję su
mokslinės veiklos etika, tik keliose vietose užsimena apie etikos laikymosi būtinybę, tad
būklės kaip patenkinamos vertinimas yra gana logiškas rezultatas.
Apibendrinant reiktų pažymėti, kad šiame skyriuje pateikti empirinių tyrimų rezultatai rodo
skirtingo tipo organizacijose egzistuojant skirtingą požiūrį, kuris, tikėtina, pirmiausiai
atspindi faktinę mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo priemonių diegimo organizacijose
būklę: kaip jau minėta anksčiau, čia pristatytų duomenų rinkimo metu visi Lietuvos
universitetai (tačiau tik keli mokslinių tyrimų institutai) turėjo etikos kodeksus bei etikos
komitetus. Todėl gauti rezultatai gali reikšti, kad universitetų bendruomenėse jau buvo
pradėjusi formuotis nuostata, jog organizacija privalo prisiimti atsakomybę už tai, kas vyksta
jos viduje (čia: moksliniai tyrimai ir etikos pažeidimai juos vykdant). O štai mokslinių
tyrimų institutų bendruomenėse pagrindiniais atsakomybę už tyrimų etikos pažeidimus
nešančiais veikėjais vis dar buvo pačios tyrėjos ir patys tyrėjais bei daugiau ar mažiau
kontrolės funkcijas atliekanti organizacijos administracija (bet ne specialus organizacinis
darinys); šiose (ir daug mažesnėse nei universitetų) bendruomenėse, kuriose tyrėja ar tyrėjas
dažnai turėjo prisiimti atsakomybę už visus mokslinio tyrimo etapus (pradedant mokslinių
tyrimų projekto visų dalių rengimu, projekto administravimu ir mokslinės veiklos vykdymu,
baigiant ataskaitų rengimu ir jų pateikimu finansuojančioms institucijoms), yra
reikšmingesnis ir mokslinius tyrimus finansuojančių bei mokslo politiką formuojančių
asmenų vaidmuo.
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3.7a lentelė. Mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimą įtakojantys požiūrio konstruktai universitetą pagrindine mokslinių tyrimų
vykdymo organizaciją laikančių apklausos dalyvių grupėje
Regresinės analizės rezultatai
Priklausomas kintamasis: Kaip 10 balų sistemoje įvertintumėte mokslinių tyrimų
etikos būklę Lietuvoje apskritai?
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(Konstanta)
12.1. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai,
mokslininkės ir mokslininkai), žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.2. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai,
mokslininkės ir mokslininkai), laikosi mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
12.3. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų
(kur yra) narės ir nariai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.4. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų
(kur yra) narės ir nariai vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
12.5. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų
darbuotojos ir darbuotojai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.6. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų
darbuotojos ir darbuotojai savo su moksliniais tyrimais susijusiose veiklose
vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
12.7. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos mokslo
tarybos) narės ir nariai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.8. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos mokslo
tarybos) narės ir nariai vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
12.9. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos) atstovės bei atstovai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.10. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir
mokslo ministerijos) atstovės bei atstovai atsižvelgia á mokslinių tyrimų etikos
principus ir nuostatas formuojant Lietuvos mokslo politiką
12.11. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, yra sukurtos
organizacinių procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
12.12. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, funkcionuoja
organizacinių procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
12.13. Mokslinius tyrimus finansuojančios Lietuvos organizacijos (pvz., Lietuvos
mokslo taryba) užtikrina mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją jų
finansuojamuose tyrimuose
12.14. Lietuvos teisiniuose dokumentuose (t. y. įstatymuose, įsakymuose ir pan.) yra
apibrėžti mokslinių tyrimų etikos klausimai

Modelis 1 (įrašymo (enter) metodas
Modelis 2 (pažingsninis (stepwise) metodas
Pakoreguotas R2 = ,301 (Std. paklaida = 1,759) Pakoreguotas R2 = ,335 (Std. paklaida = 1,716)
Nestd.
Std.
Nestd.
Std.
koeficientas
koeficientas
Reikšmin- koeficientas koeficientas
Reikšmint
t
gumas
gumas
Std.
Std.
B
Beta
paklaida
B paklaida
Beta
1,303
,781
1,668
,099
1,508 ,589
2,560
,012

Regresinės analizės rezultatai
Priklausomas kintamasis: Kaip 10 balų sistemoje įvertintumėte mokslinių tyrimų
etikos būklę Lietuvoje apskritai?
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(Konstanta)
12.1. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai,
mokslininkės ir mokslininkai), žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.2. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t. y. tyrėjos ir tyrėjai,
mokslininkės ir mokslininkai), laikosi mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
12.3. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų
(kur yra) narės ir nariai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.4. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų / komisijų
(kur yra) narės ir nariai vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
12.5. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų
darbuotojos ir darbuotojai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.6. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų
darbuotojos ir darbuotojai savo su moksliniais tyrimais susijusiose veiklose
vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
12.7. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos
mokslo tarybos) narės ir nariai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
12.8. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos
mokslo tarybos) narės ir nariai vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir
nuostatomis
12.9. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir
mokslo ministerijos) atstovės bei atstovai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir
nuostatas
12.10. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir
mokslo ministerijos) atstovės bei atstovai atsižvelgia á mokslinių tyrimų etikos
principus ir nuostatas formuojant Lietuvos mokslo politiką
12.11. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, yra sukurtos
organizacinių procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
12.12. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, funkcionuoja
organizacinių procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
12.13. Mokslinius tyrimus finansuojančios Lietuvos organizacijos (pvz., Lietuvos
mokslo taryba) užtikrina mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją jų
finansuojamuose tyrimuose
12.14. Lietuvos teisiniuose dokumentuose (t. y. įstatymuose, įsakymuose ir pan.) yra
apibrėžti mokslinių tyrimų etikos klausimai

Modelis 1 (įrašymo (enter) metodas
Modelis 2 (pažingsninis (stepwise) metodas
Pakoreguotas R2 = ,801 (Std. paklaida = ,882) Pakoreguotas R2 = ,769 (Std. paklaida = ,948)
Nestd.
Std.
Nestd.
Std.
koeficientas
koeficientas
Reikšmin- koeficientas koeficientas
Reikšmint
t
gumas
gumas
Std.
Std.
B
Beta
B
Beta
paklaida
paklaida
1,060
,707
1,500
,144
-,145

,154

-,151

-,939

,356

,352

,158

,356

2,235

,033

,128

,169

,122

,756

,456

,066

,139

,068

,474

,639

-,047

,149

-,052

-,312

,757

,472

,171

,488

2,766

,010

-,368

,130

-,437

-2,820

,009

,028

,129

,033

,213

,833

,326

,124

,421

2,634

,013

-,080

,134

-,091

-,598

,555

-,105

,113

-,154

-,923

,363

,121

,124

,152

,976

,337

,179

,095

,230

1,892

,068

-,064

,076

-,084

-,841

,407

,516

,110

,521

4,672

,000

,407

,108

,421

3,769

,001
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3.7b lentelė. Mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje vertinimą įtakojantys požiūrio konstruktai mokslinių tyrimų institutą pagrindine mokslinių tyrimų
vykdymo organizaciją laikančių apklausos dalyvių grupėje

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

Atlikta analizė parodė, kad žinios apie etikos vadybos priemonių egzistavimą organizacijose
yra sąlyginai vienodai menkos ir tarp universitetus, ir tarp mokslinių tyrimų institutus
pagrindinėmis mokslinių tyrimų organizacijomis nurodžiusių apklausos dalyvių. Remiantis
kitais, ne tik anketinės apklausos, metodais surinktais duomenimis, nepaisant skirtingo
pastarųjų priemonių išplėtojimo universitetuose ir institutuose, komunikacija etikos
klausimais yra gana prasta abiejų tipų organizacijose. Kita vertus, etikos kodekso turinio
žinojimas ar žinios apie tai, kokiais klausimais galima kreiptis į etikos komitetą, dar
negarantuoja pokyčių būklės vertinime.
Šiame skyriuje pateiktos empirinių duomenų analizės rezultatai rodo, kad universitetus
pagrindinėmis mokslinių tyrimų vykdymo organizacijomis nurodžiusių apklausos dalyvių
požiūrį į mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje sąlygoja du veiksniai: tai, kaip vertinamas
mokslo organizacijų etikos komitetų narių vadovavimasis mokslinių tyrimų etikos principais
ir nuostatomis, bei tai, kaip vertinamas procedūrų sistemų, skirtų spręsti mokslinių tyrimų
etikos problemas, sukūrimas mokslo organizacijose. Tuo metu mokslinių tyrimų institutus
pagrindinėmis tyrimų vykdymo organizacijomis nurodžiusių apklausos dalyvių požiūrį į
mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje sąlygoja kitokie veiksniai: mokslinius tyrimus
Lietuvoje vykdančių asmenų mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų bei Lietuvos
organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, laikymasis ir administracijos darbuotojų
vadovavimasis mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis savo su moksliniais
tyrimais susijusiose veiklose vertinimas. Tuo remiantis, mokslinių tyrimų etikos būklės
Lietuvoje gerinimas universitetuose turėtų būti pradedamas tobulinant (mokslinių tyrimų)
etikos veiksmingumo užtikrinimo sistemą (įskaitant ir etikos komitetų veiklą); mokslinių
tyrimų institutuose toks procesas turėtų būti pradedamas organizacijose diegiant mokslinių
tyrimų etikos priežiūros sistemas ir skleidžiant žinias apie mokslinių tyrimų etiką visuose –
mokslinių tyrimų vykdymo ir jų administravimo organizacijoje, mokslinių tyrimų
finansavimo ir mokslo politikos formavimo – lygmenyse.

Apibendrinant: kodėl rizikinga individą laikyti atsakingu
už mokslinės veiklos etikos vadybą?
Raminta Pučėtaitė, Aurelija Novelskaitė
Remiantis apklausos dalyvių nuomone, jų atstovaujamose mokslo srityse didžiausią
atsakomybės dalį (vidutiniškai 37 proc.) už mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją
neša tiesiogiai tyrimus vykdantys asmenys – tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai.
Kiek mažesnė atsakomybės dalis (vidutiniškai 22 proc.) tenka tyrimų vadovėms ir vadovams.
O štai organizacijų padalinių, kuriuose vykdomi tyrimai, vadovių ir vadovų, mokslinius
tyrimus administruojančių specialiųjų padalinių mokslo organizacijose, specialiųjų
organizacijų padalinių, kurių funkcija prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką, organizacijų, kuriose
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vykdomi moksliniai tyrimai, vadovių ir vadovų, specialiųjų institucijų, įsteigtų prižiūrėti
mokslinių tyrimų etiką atsakomybės dalis mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevencijos
srityje tėra minimali (vidutiniškai 2–6 proc.) (3.8 lentelė). Dideli standartiniai nuokrypiai
šiuo atveju atspindi plačią galimų reikšmių skalę (t. y. nuo visiškai jokios atsakomybės,
žymėtos 0 proc., iki visiškos atsakomybės, žymėtos 100 proc.) ir nurodo apklausos dalyvių
nuomonių heterogeniškumą.
Reikia pastebėti, kad ką tik minėtos apklausoje dalyvavusių Lietuvos mokslo bendruomenės
narių nuomonės žymi jau aptartą mokslinės veiklos etikos vadybos problemą – atsakomybės
už akademinį ir tyrimų sąžiningumą perkėlimą individui, o ne instituciniams dariniams –
pirmiausiai etikos komitetui. Ši tendencija tam tikru istoriniu laikotarpiu buvo būdinga ir
kitiems Vakarų universitetams, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje etikos komitetams
atliekant patarėjo-konsultanto, o ne reguliuotojo –„vartininko“ – vaidmenį, iki maždaug 2004
m. tyrimų vadovai buvo laikomi atsakingi už tinkamą mokslinės veiklos vykdymą. Tačiau
tokia sistema įmanoma, kai visi sistemos veikėjai elgiasi geranoriškai ir profesionaliai.
Atsižvelgus į precedentus, kai tyrėjos ir tyrėjai pažeisdavo klinikinių bandymų etinius
principus, individualių tyrėjų autonomiškumo lygis buvo mažinamas, susitelkiant ties
procedūromis ir didinant etikos komitetų atsakomybę šioje srityje (Kerrison ir Pollock, 2005).
Be to, esamas atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos prevenciją pasidalinimas apklausoje
vertintas vidutiniškai beveik 5 balais (vėl iš tų pačių 10 maksimaliai galimų balų)
(3.9 lentelė), kas reikštų, kad tokios prevencijos Lietuvoje greičiau nėra, kad ji greičiau
neefektyvi nei efektyvi (atitinkamai, sekant pateiktomis atsakymų formuluotėmis). Kitaip
sakant, detaliau analizuojant pateiktas apklausos dalyvių nuomones pastebėtina, kad daugiau
nei trečdalis (36.5 proc.) jų laikėsi nuomonės, kad (beveik) nėra jokios prevencijos ar kad ji
(beveik) visiškai neefektyvi (vertinimai 1–3); tuo metu beveik perpus mažiau
(t. y., penktadalis arba 21 proc.) apklausos dalyvių manė, kad prevencija ir (beveik)
maksimaliai įmanomai efektyvi (vertinimai 8–10 balų).
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3.8 lentelė. Esamas ir pageidautinas atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją bei atsakomybės už tai, kad vykdant mokslinius tyrimus
būtų laikomasi tyrimų etikos principų ir nuostatų, pasidalinimas
Atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos pažeidimų
prevenciją pasidalinimas
Esamas
Pageidautinas
Std.
Std.
n
Vidurkis
n
Vidurkis
nuokr.
nuokr.

209

499

37,1

32,431

293

38,6

29,263

499

39,7

35,377

238

38,3

26,859

499

22,4

23,238

293

23,4

20,376

499

21,9

25,180

238

22,0

17,528

499

6,4

12,211

293

10,3

15,979

499

4,6

11,390

238

9,2

13,450

499

2,8

9,342

293

5,8

12,623

499

2,0

8,326

238

5,6

11,243

499

2,4

9,460

293

7,7

16,091

499

2,0

9,711

238

6,8

13,707

499

3,5

10,405

293

5,2

12,433

499

3,1

11,712

238

4,5

9,740

499

2,4

9,497

293

6,8

14,582

499

2,1

10,448

238

5,7

12,944

499

1,1

9,071

293

0,3

1,617

499

1,0

9,096

238

0,6

3,669
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1. Tyrimą vykdančios / vykdantys tyrėjos ir tyrėjai,
mokslininkės ir mokslininkai
2. Tyrimo vadovės ir vadovai
3. Organizacijų padalinių, kuriuose vykdomi tyrimai,
vadovės ir vadovai
4. Mokslinius tyrimus administruojantys specialieji
padaliniai organizacijose
5. Specialieji organizacijų padaliniai, kurių funkcija
prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką
6. Organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai,
vadovės ir vadovai
7. Specialios institucijos, įsteigtos prižiūrėti mokslinių
tyrimų etiką
8. Kita

Atsakomybės už tai, kad vykdant mokslinius tyrimus būtų
laikomasi tyrimų etikos principų ir nuostatų, pasidalinimas
Esamas
Pageidautinas
Std.
Std.
n
Vidurkis
n
Vidurkis
nuokr.
nuokr.
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3.9 lentelė. Mokslinių tyrimų pažeidimų prevencijos ir esamo atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos
principų ir nuostatų laikymąsi vykdant mokslo srities tyrimus pasidalinimo vertinimai
Kaip vertintumėte esamą atsakomybės už
Kaip vertintumėte dabartinę mokslinių
mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
tyrimų etikos pažeidimų prevenciją Jūsų
laikymąsi vykdant Jūsų mokslo srities tyrimus
mokslo srityje?
pasidalinimą?
n
%
Galioj. % Sukaupt. %
n
%
Galioj. % Sukaupt. %
Visiškai neefektyvu /
54
5,9
nėra / netinkamas (1)
2
34
3,7
3
47
5,1
4
40
4,4
5
38
4,2
6
43
4,7
7
37
4,1
8
51
5,6
9
18
2,0
Maksimaliai įmanomai
efektyvu / visiškai pa8
0,9
kankama / tinkama (10)
Iš viso
370 40,5
N.i.
543 59,5
Iš viso
913 100,0
Vidurkis
4,8
Std. nuokr.
2,615

14,6

14,6

23

2,5

6,7

6,7

9,2
12,7
10,8
10,3
11,6
10,0
13,8
4,9

23,8
36,5
47,3
57,6
69,2
79,2
93,0
97,8

24
31
22
50
39
49
67
27

2,6
3,4
2,4
5,5
4,3
5,4
7,3
3,0

7,0
9,1
6,5
14,7
11,4
14,4
19,6
7,9

13,8
22,9
29,3
44,0
55,4
69,8
89,4
97,4

2,2

100,0

9

1,0

2,6

100,0

341
572
913
5,7
2,457

37,3
62,7
100,0

100,0

100,0

Tikėtina, tokie nuomonių skirtumai sietini su keliais apklausos dalyvių patirties mokslo
bendruomenėje aspektais. Viena vertus, pirminė apklausos duomenų analizė atskleidė jau
aukščiau minėtą tendenciją, nurodančią neigiamą priklausomybę tarp respondentės ar
respondento mokslinio darbo patirties ir požiūrio į mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje.
Be to, fragmentiškas patikrinimas rodo, kad visgi santykinai daugiau žinančių apie tokį
etikos vadybos instrumentą, kaip etikos kodeksas mokslo organizacijoje, atsiranda kylant
mokslo pareigų hierarchija aukštyn (t. y. kuo aukštesnės pareigos, tuo daugiau žinančių).
Taigi ir žinių kiekį apie mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją bei nuomonę apie tai,
kaip atsakomybė šioje plotmėje yra ar turėtų būti dalinama(si), analogiškai gali sąlygoti tas
pats mokslinės veiklos patirties aspektas.
Antra vertus, yra pagrindo tikėti, kad nuomonių skirtumus sąlygoja patyrimas dirbant
konkrečioje mokslo srityje. Tokią prielaidą suponuoja išskirtinė medicinos mokslų sritį
atstovaujančių apklausos dalyvių nuomonė čia analizuojamu klausimu: vidutinis esamos
mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevencijos medicinos mokslų srityje vertinimas yra
6,4 balo, kai kitose mokslo srityse – 4,4–4,9 balo; 50 proc. medicinos mokslų sritį
atstovavusių apklausos dalyvių esamą prevenciją vertino kaip (beveik) maksimaliai efektyvią
(t. y. 8–10 balų). Čia tik kontekstualiai verta prisiminti, kad apklausos metu Lietuvoje
aktyviai veikė Lietuvos bioetikos komitetas kartu su keliais regioniniais bioetikos komitetais,
kad visi pastarojoje mokslo srityje atliekami tyrimai turėjo (ir turi) gauti minėtų komitetų
leidimus juos vykdyti, kad egzistavo (ir egzistuoja) serija nacionalinių ir tarptautinių teisės
aktų, griežtai reglamentuojančių atskirus biomedicininių tyrimų aspektus; ir t. t.
Taigi išskirtiniai esamos prevencijos medicinos mokslų srityje vertinimai nuosekliai atspindi
esamą (t. y. tyrimo metu buvusią) situaciją, o tai, kad vertinimai nėra maksimalūs, tikėtina,
nurodo egzistuojančius sistemos trūkumus.
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Nepaisant santykinai aukšto vertinimo medicinos mokslų srityje, bendrą esamos
atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją pasidalinimą apklausos
dalyvės ir dalyviai vertino gana žemai. Taigi reiktų galvoti, kad pasidalinimas turėtų būti kitoks.
(Šiuo atveju išskirtimi ar atskaitos tašku turėtų būti laikoma medicinos mokslų sritis, kurioje
atsakomybės pasidalinimas už mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją vertinamas
aiškiai aukščiau nei kitose mokslo srityse, ir tai atspindi faktinę situaciją.) Tačiau, palyginus
esamą atsakomybės pasidalinimą ir pageidautiną pasidalinimą (t. y. apklausos dalyvių
siūlymą, kokią procentinę dalį atsakomybės turėtų prisiimti atskiros individų grupės,
organizaciniai dariniai, kt.) akivaizdžių skirtumų nematoma (3.4 pav.).
3.4 pav. Esamas ir pageidautinas atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos
pažeidimų prevenciją pasidalinimas

Kategorijos:
Tyrimą vykdančios / vykdantys tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai
Tyrimo vadovės ir vadovai
Organizacijų padalinių, kuriuose vykdomi tyrimai, vadovės ir vadovai
Mokslinius tyrimus administruojantys specialieji padaliniai organizacijose
Specialieji organizacijų padaliniai, kurių funkcija prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką
Organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, vadovės ir vadovai
Specialios institucijos, įsteigtos prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką
Kita

Esminis skirtumas tarp esamo ir pageidautino pasidalinimo yra tas, kad visos išvardintos
individų grupės bei organizaciniai dariniai turėtų prisiimti didesnę dalį atsakomybės už
mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją šalyje (3.8 lentelė). Susumuoti vidutiniai
atsakomybės už tokią prevenciją paskirstymai šiuo atveju leistų formuluoti preliminarią
išvadą: dabartinis pasidalinimas padengia 78 proc. visos galimos prevencijos; jei būtų
įgyvendintas apklausos dalyvių nurodytas procentinis atsakomybės paskirstymas, prevencija
pasiektų 98 proc.
Tyrimų vykdytojoms ir vykdytojams (t. y. tyrėjoms ir tyrėjams, mokslininkėms ir
mokslininkams), respondentų nuomone, tenka didžiausia (40 proc.) dalis atsakomybės ir už
mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų laikymąsi vykdant savo srities mokslinius
tyrimus (3.8 lentelė). Beveik perpus mažiau (22 proc.) atsakomybės šioje plotmėje tenka
mokslinių tyrimų vadovėms ir vadovams. Kitos individų grupės (organizacijų padalinių,
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kuriuose vykdomi tyrimai, vadovės ir vadovai, organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai
tyrimai, vadovės ir vadovai) ir organizaciniai dariniai (mokslinius tyrimus administruojantys
specialieji padaliniai mokslo organizacijose, specialieji organizacijų padaliniai, kurių
funkcija prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką, specialiosios institucijos, įsteigtos prižiūrėti
mokslinių tyrimų etiką) respondenčių ir respondentų požiūriu, tyrimo metu buvo beveik
neatsakingi už mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų laikymąsi vykdant mokslinius
tyrimus (2–5 proc. atsakomybės). Vidutinis atsakomybės pasidalinimo šioje plotmėje
vertinimas yra kiek aukštesnis nei atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos pažeidimų
prevenciją pasidalinimo vertinimas (plg.: vidurkiai 5,7 ir 4,8 atitinkamai) (3.9 lentelė).
Analogiškai palyginus esamą atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
laikymąsi vykdant mokslinius tyrimus su pageidautinu pasidalinimu akivaizdūs skirtumai
neįžvelgiami (3.5 pav.).
Statistiniai duomenys rodo, kad, apklausos dalyvių nuomone, tyrimus vykdantiems
asmenims ir tyrimų vadovėms bei vadovams tenkanti atsakomybės dalis šioje plotmėje yra
pakankama, tačiau organizacijų ir atskirų jų padalinių vadovės ir vadovai, specialūs
organizaciniai dariniai turėtų prisiimti daugiau atsakomybės.
Vėlgi analogiškai susumuoti vidutiniai atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos principų ir
nuostatų laikymąsi vykdant mokslinius tyrimus (o ir kitas mokslines veiklas) procentiniai
pasiskirstymai siūlo išvadą: esamas pasiskirstymas padengia 77 proc. atsakomybės; jei
pasiskirstymai pakistų taip, kaip siūloma apklausos dalyvių, būtų padengta 93 proc. atsakomybės
ir tokiu atveju tik 38 proc. atsakomybės tektų tiesiogiai tyrimus vykdantiems asmenims.
3.5 pav. Esamas ir pageidautinas atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
laikymąsi vykdant mokslinius tyrimus pasidalinimas

Kategorijos:
Tyrimą vykdančios / vykdantys tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai
Tyrimo vadovės ir vadovai
Organizacijų padalinių, kuriuose vykdomi tyrimai, vadovės ir vadovai
Mokslinius tyrimus administruojantys specialieji padaliniai organizacijose
Specialieji organizacijų padaliniai, kurių funkcija prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką
Organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, vadovės ir vadovai
Specialios institucijos, įsteigtos prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką
Kita
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Apibendrinant šiuos rezultatus, reikia konstatuoti, kad bent kol kas visose (išskyrus
biomedicinos) mokslų srityse etiško elgesio atliekant mokslinius tyrimus užtikrinimas yra
individualių tuos tyrimus vykdančių tyrėjų užduotis. Tai yra, šis rezultatas analogiškas kitose
monografijos dalyje fiksuotam faktui, kad etinių dilemų sprendimai taip pat dažniausiai
remiasi asmeniniu mokslinių tyrimų etikos suvokimu. Mėginimas ieškoti pagalbos
organizacijoje, panašu, dažniausiai pasibaigia analogiško lygio subjektyviais kolegių ar
kolegų patarimais, kadangi organizacijų etikos kodeksuose pateikiamos tik bendro pobūdžio
tipinės nuostatos, deklaruojamos organizacijų etikos komitetų / komisijų funkcijos
konsultavimo etikos klausimais neapima. Tokia situacija palieka galimybes pažeisti (ir dėl
nežinojimo) mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas bei mažina galimybes
visavertiškai įsijungti į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę.
Taigi instituciniu požiūriu tiek mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevencija, tiek
atsakomybė už mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų laikymąsi nėra pakankama (ir tai
tiesiogiai siejasi su bendru santykinai žemu mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje
vertinimu). Įvertinus tai, kad mokslinių tyrimų etikos būklės vertinimus lemia etikos kodekso
kontrolę ir priežiūrą užtikrinančių etikos komitetų veikla, jų vadovavimasis etikos principais
ir normomis savo veikloje, taip pat administracijos elgesys pagal etines normas – savybės,
kurias inkorporuoja institucinio integralumo reiškinys, – sampratų lygmenyje palikti
atsakomybę už mokslinės veiklos apskritai ir tyrimų etiką konkrečiai individui yra rizikinga.
Tiek kiekybinių, tiek kokybinių duomenų analizė šioje monografijos dalyje rodo, kad tiek
Lietuvos universitetuose, tiek mokslo institutuose etikos vadybos sistema diegiama
fragmentiškai. Nors vykdant tyrimą universitetuose padėtis buvo šiek tiek geresnė nei
institutuose, tačiau ir juose stokota institucinės prieigos palaikant etinius mokslinės veiklos
standartus. Taigi šio tyrimo rezultatai empiriškai patvirtina N. Vasiljevienės (2014)
pastebėjimą, kad Lietuvos aukštojo mokslo institucijos dar reikšmingai atsilieka nuo kitų ES
šalių universitetų tiek realių etikos vadybos praktikų, tiek individų nuostatų požiūriu.
Kliovimasis individo „gera valia“, asmenine sąžine, orientacija į gerų tarpusavio santykių
palaikymą sprendžiant etines problemas bei pažeidimus, standartinių operacinių procedūrų
neegzistavimas kelia susirūpinimą. Individų kognityviniai gebėjimai, individualios vertybės
gali būti per daug skirtingi, kad užtikrintų deramą organizacijos veiklos kokybę. Tai verčia
galvoti, kad esamos mokslinių tyrimų etikos vadybos priemonės (pirmiausia – etikos
kodeksai ir komitetai) nėra efektyvios ar neatlieka visų galimų funkcijų todėl, kad daugeliu
atvejų etikos kodeksai buvo kuriami tam, kad patenkintų formalų reikalavimą –
Rekomendacijas aukštojo mokslo institucijoms. Dėl to kodeksai dažnai nebuvo integruojami
į kitas mokslo institucijų vadybos praktikas, ypač žmogiškųjų išteklių vadybos praktikas –
darbuotojų atranką, socializaciją, mokymus, taip pat etinių nusižengimų prevencijos
priemonių, standartinių operacinių procedūrų nusižengimams tirti kūrimą ir pan. Etikos
vadybos sistemos tam ir reikalingos, kad jomis organizacijos kurtų, diegtų, išskaidrintų,
tikrintų, vertintų, koreguotų savo etinius principus, vertybes, elgesio normas bei taisykles,
213

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS VADYBA LIETUVOS MOKSLO (IR STUDIJŲ) ORGANIZACIJOSE

taip optimizuodamos savo sprendimus, apsidrausdamos nuo klaidų, kurias lemia ribotos
žmogaus pažinimo galimybės ar konkurencingos aplinkos keliamas stresas (Jonas, 1998;
Kaptein ir Wempe, 2002). Todėl svarbu, kad – jeigu pačios aukštosios mokyklos nesuvokia
toleruojamos rizikos mato, nemato sąsajų tarp etikos vadybos sistemos ir savo veiklos
kokybės, nejunta spaudimo iš išorės savireguliuotis ir konkuruoti profesionalios veiklos
reputacija ir pan. – universitetų ir mokslo institutų etikos komitetų / komisijų funkcijas būtų
praplėstos įtraukiant konsultavimą ir mokymą mokslinės veiklos (tarp jų – mokslinių tyrimų)
etikos vadybos klausimais (žinoma, prieš tai šias pareigas užimantiems asmenims baigus
specialius mokymus), taip sukuriant prielaidas efektyviai vidinei informavimo („švilpuko
pūtimo“), audito sistemai ir veiklos tobulinimui.
Be to, kadangi daugelis aukštojo mokslo institucijų Lietuvoje stokoja motyvacijos diegti
procedūromis grįstą mokslinės veiklos etikos vadybos sistemą, tą daryti turėtų paskatinti
mokslo politiką formuojančios ir akreditaciją teikiančios institucijos: jos galėtų skatinti
mokslo organizacijas diegti mokslinės veiklos etikos nuostatas į savo kasdienes praktikas,
užtikrinti jos vadybos sistemos diegimą, kaip kažkada tai buvo padaryta JAV korporacijų
atžvilgiu. Tai verstų organizacijas rimčiau žiūrėti į akademinės ir mokslinės veiklos etikos
mokymus, sąmoningumo etiniais veiklos klausimais didinimą, etinio audito ir
savireguliacijos procesus.
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IV DALIS
MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKOS DILEMOS IR
PAŽEIDIMAI: ELGSENA IR IŠDAVOS
Įvadas
Aurelija Novelskaitė, Anna Lipnevič, Raminta Pučėtaitė
(Ne)etišką veiklą tradicinėje moralėje apibūdina etinių vertybių, standartų, normų, taisyklių
pažeidimai arba jų laikymasis, vadovaujantis gėrio ir blogio kategorijomis. Vis dėlto
praktikoje riba tarp gėrio ir blogio gali būti interpretuojama situaciškai, atsižvelgiant į
kontekstą, todėl vienareikšmis poelgių ar / ir sprendimų vertinimas ne visada įmanomas.
Kartais dalykinėje veikloje tenka rinktis ne tarp gero ir blogo sprendimo ar poelgio, o tarp
gero ir mažiau gero, daugiau ar mažiau naudingo. Kita vertus, socialinis veikėjas gali elgtis
gerai (naudingai, atsakingai, teisingai) savo organizacijos atžvilgiu, tačiau pažeisti viešąjį
interesą. Taigi situacijos, kuriose socialinis veikėjas turi pasirinkti tarp dviejų vertybių ar jų
grupių, pvz., individualių ir profesinių arba organizacijos ir visuomenės, deontologinių
(pvz., perfekcionistiškai atliekant pareigą, įgyvendinant teisingumo, pagarbos vertybes savo
veiksmais) arba utilitarinių (pvz., siekiant naudos įvairioms suinteresuotųjų grupėms) gali
būti įvardijamos kaip dilemos (Es, 2003). Taip ir kalbant apie mokslinių tyrimų veiklą, kad ši
būtų atliekama etiškai, nuolatos reikia rinktis tarp skirtingų galimybių, kurios gali nurodyti
tarpusavyje prieštaraujančius principus ir kelti įtampas – pastarosios ir reiškia etines dilemas
(Iphofen, 2011, p. 7).
Siūlomos kelios pagrindinės prieigos, skirtos tyrimuose kylančioms etikoms dilemoms
spręsti, t. y. etiškai tinkamiems sprendimams priimti. Viena, tyrime kylančius etikos
klausimus traktuoti taip pat, kaip ir eksperimentinį validumą bei patikimumą; kita –
apsvarstyti įvairius veiksnius, slypinčius už moralinių sprendimų (Iphofen, 2011, p. 10–12);
dar kita – atsakingai atlikti skirtingus veiksmus (t. y. specifikavimas, rekonstravimas,
zondavimas, išplėtimas ir konvergavimas) (Boenink, 2013, p. 57–76). Be abejo, šis prieigų
prie tyrimų etinių dilemų sprendimų sąrašas nėra baigtis – bet kokios technikos, priemonės,
metodai pasirenkami priklausomai nuo esamos situacijos (tyrimo srities ir pobūdžio, etapo ir
t. t. (žr. pvz., Bensaude-Vincent, 2013; Iphofen, 2011; Hooley, Marriott ir Wellens, 2012;
Verbeek, 2013; Wickson, 2013; Wiles, 2013; kt.)). Tačiau bet kuriuo atveju galutinis
rezultatas visada tiesiogiai priklauso nuo: (a) turimos kompetencijos ir (b) konkretaus
veiksmo. Todėl tolimesniuose šios dalies skyriuose ir keliami klausimai apie tai, kuriuose
tyrimų etapuose susiduriama su etikos dilemomis? Ar pakanka žinių jas spręsti? Jei ne, kas
yra pirmieji informacijos šaltiniai?
Atrodytų savaime suprantama, kad netinkamas etikos dilemų sprendimas visada reiškia
etikos pažeidimą. Mokslinių tyrimų kontekste pagrindiniais tyrimų etikos pažeidimais visgi
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laikomi duomenų fabrikavimas (angl. – fabrication) ir falsifikavimas (angl. – falsification)
bei plagijavimas. Tai pažeidimai, kurių potencialiai atsiranda (ir gali būti identifikuojama)
jau baigiamaisiais – tyrimo rezultatų pristatymo etapais. Tuo metu ankstesnių etapų eigoje
potencialiai galimi etikos pažeidimai (pvz., idėjos vagystės pagrindu pradėtas vykdyti
tyrimas ar rizikingų sąlygų nekontroliavimas tyrimo duomenų rinkimo eigoje) į viešos
diskusijos erdvę iškeliami rečiau. Panašiai ir Lietuvos mokslo erdvėje giluminių tyrimų,
kuriuose būtų nagrinėjami būtent tyrimų etikos dilemų ir juos lydinčių sprendimų ar
pažeidimų klausimai ir atsakomybė už juos nėra daug. Tiksliau, Lietuvos autorių darbuose
dažniau pristatomi atskiri akademinės ir / arba mokslinių tyrimų etikos pažeidimais laikomi
atvejai bei aprašomos tinkamos ar normatyviniu lygmeniu reikalaujamos praktikos. Tokių
darbų pavyzdžiais yra plagijavimo akademinėje veikloje (Šarlauskienė, 2012; Nevinskaitė
et al., 2008) ir mokslo darbuose (Migonienė, 2011; Vasiljevienė ir Jurčiukonytė, 2015)
aprašymai bei diskusijos apie akademinio nesąžiningumo problemas Lietuvoje (Arbutavičius
ir Stankevičienė, 2011) ir jų sprendimą užsienio šalyse (Bikulčiūtė, 2013), asmens duomenų
apsaugos reglamentavimą akademinėje veikloje (Serapinas, 2013), informuotą sutikimą
moksliniuose tyrimuose (Meškys, 2014; Čekanauskaitė ir Gefenas, 2010), intelektinės
nuosavybės pažeidimus ir teisinę atsakomybę už juos (Mizaras, 2012; Kiškis ir
Krikščionaitis, 2008), autorių teisių pažeidimus moksle (Stonkienė, Atkočiūnienė ir
Matkevičienė, 2009)) bei mokslo darbai apie teisės į privatumą ir asmens duomenų tvarkymo
pažeidimus bendrai (Lankauskas, Mulevičius ir Zaksaitė, 2013; Petraitytė, 2011).
Be to, svarbu pastebėti, kad Lietuvoje jau atsiranda ir vadovėlinio pobūdžio medžiagos
tyrimų etikos tematika (pvz., Šukys, 2012). Nepaisant pastarųjų studijų egzistavimo,
akivaizdu, kad situacija Lietuvos mokslo bendruomenėje nėra ideali: viešumą pasiekiantys
fragmentiški faktai (pvz., Jackevičius, 2014; Lašas, 2015; Pukienė, 2015; kt.), tikėtina, tėra
ledkalnio viršūnė. Taigi, kaip dažnai susiduriama su tyrimų etikos pažeidimais Lietuvoje?
Kaip elgiamasi juos pastebėjus ir kokias išdavas neša pasirinkta elgsena? Tai klausimai,
keliami tolesniuose šios dalies skyriuose. Tiksliau, papildant anksčiau vardintų Lietuvos
autorių darbų sąrašą bei tęsiant ankstesnėse šios monografijos dalyse pradėtą mokslinių
tyrimų etikos pažeidimų tematiką, šioje monografijos dalyje detaliau pristatomi 2010–2011
m. vykdytų tyrimų bei 2015 m. atliktos analizės duomenys, kurie, tikimasi, atskleidžia
tyrimų etikos problematiką mikro (t. y. individo), mezo (t. y. mokslo bendruomenės,
organizacijos) ir, iš dalies, makro (t. y. mokslo politikos, visuomenės) lygmenų sandūroje.
Metodologinės pastabos.
Trijuose pirmuosiuose šios dalies skyriuose pristatomi išskirtinai Lietuvos mokslo
bendruomenės anketinės apklausos duomenų analizės rezultatai; ketvirtajame – daliniai
interviu medžiagos analizės rezultatai. Abiejų pastarųjų tyrimų metodologiniai principai
aprašyti metodologinėje šios monografijos dalyje, todėl toliau pateikiamos tik kelios
papildomos detalės, apibūdinančios būtent šiose dalyse analizuojamus duomenis bei jų
analizės ir pristatymo principus. Konkrečiau, pirmajame skyriuje analizuojami anketinėje
apklausoje dalyvavusių Lietuvos mokslo bendruomenės narių nuomonės ir patirtys keliais
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aspektais: pirma, kaip dažnai apklausos dalyvėms ir dalyviams iškyla etinės dilemos
atskiruose tyrimų etapuose ir ar visada pakanka žinių jas išspręsti (tikėtina – tinkamai); antra,
kaip dažnai apklausos dalyvės ir dalyviai pastebi tyrimų etikos pažeidimus savo mokslo
srityje ir, artimesnėje – mokslo organizacijos, kurioje vykdo tyrimus – aplinkoje. Tiksliau
tariant, apklausoje klausta „Kaip dažnai savo atliekamuose moksliniuose tyrimuose ar kitose
mokslinės veiklos srityse susiduriate su etinėmis dilemomis?“ ir prašoma įvertinti dažnumą
skalėje nuo 1, reiškiančio „Kiekvieną kartą tai darant“, iki 10, reiškiančio „Niekada tai
darant“, kiekvieno iš 13 tyrimų etapų atvejais. Vėlesniame klausime klausta „Ar Jums
pakanka turimų žinių ir kompetencijos spręsti šias etines dilemas?“ ir vėl pateikiama 10 balų
vertinimo skalė (1 – „Niekada nepakanka“, 10 – „Visada visiškai pakanka“).
Tyrimų etikos pažeidimų pastebėjimų dažnumai matuoti užduodant kelis klausimus: „Kaip
manote, ar dažnai Jūsų mokslo srityje yra pažeidinėjami mokslinių tyrimų etikos principai ir
nuostatos?“ (vertinimai skalėje nuo 1, reiškiančio „Kiekvieną kartą tai darant“, iki 10,
reiškiančio „Niekada tai darant“) ir „Ar organizacijoje, kurioje Jūs vykdote mokslinius
tyrimus, pastebite, kad nesilaikoma mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų?“
(vertinimai pasirenkant vieną iš dažnumą nusakančių kategorijų – „(Beveik) kiekvieną
dieną“, „1–2 kartus per savaitę“, „1–2 kartus per mėnesį“, 1–2 kartus per pusę metų“,
„1–2 kartus per metus“, „Rečiau nei kartą per metus, bet pastebėjau“ – kurios koduotos,
atitinkamai, nuo 0 iki 6).
Visų šių duomenų analizė pradėta paskaičiuojant bendrąsias aprašomąsias statistines
charakteristikas (dažnius, procentinius ir realiuosius procentinius pasiskirstymus bei
sukauptinius procentus, vidurkius, standartinius nuokrypius), kurios leido formuluoti
pirmąsias išvadas apie pastebimų įvykių dažnumą ir bendruosius vertinimus. Siekiant atrasti
tarpusavio priklausomybes tarp analizuojamų reiškinių, kaip jos atsispindi apklausos dalyvių
nuomonėse, atlikta koreliacinė analizė, skaičiuojant neparametrinį Spearman’o rho (RS)
koreliacijos koeficientą. Visi pastarieji rezultatai pateikti toliau lentelėse.
Be to, papildomai analizuoti ir apklausos dalyvių komentarai, kurie buvo pateikti prie
atsakymų į pastaruosius klausimus. Komentarų analizė atlikta elementariausiu būdu, juos
klasifikuojant pagal vyraujančias temas ir cituojant išsamiausiai išsakytas santykinai tipiškas
nuomones. Cituojant komentarus jų kalba redaguota minimaliai, siekiant nekeisti juose
išsakomos minties prasmės, tačiau visiškai užtikrinti juos pateikusių asmenų anonimiškumą.
Antrajame šios dalies skyriuje koncentruojantis į tarpusavio priklausomybes tarp prieš tai
aptartų susidūrimų su etikos dilemomis bei etikos pažeidimais ir pažeidimų atsiradimą
sąlygojančių veiksnių mikro, mezo ir makro lygmenyse, pagrindinis naudojamas statistinės
analizės metodas – daugiamatė tiesinė regresinė analizė (žr. pvz., Gomm, 2009, p. 291–292).
Tiksliau, šiame skyriuje siekiama atskleisti, kokios priežastys ir kaip stipriai galimai sąlygoja
etikos pažeidimų atsiradimą. Skyriuje rezultatai pristatomi pateikiant koreguotus
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determinacijos koeficientus (R2Adj.), rodančius, priklausomo kintamojo variacijos proporciją,
paaiškinamą keliais kitais nepriklausomais kintamaisiais (Frankfort-Nachmias ir LeonGuerrero, 2006, p. 295), bei standartizuotus koeficientus Beta (B), rodančius kiekvieno
atskiro nepriklausomo kintamojo poveikio priklausomajam dydžius (ten pat, p. 294).
Toliau, trečiajame šios dalies skyriuje koncentruojamasi į veiksmą ir jo išdavas: ar / kur
kreipiamasi konsultacijos susidūrus su etine dilema? Kaip elgiamasi pastebėjus tyrimų etikos
pažeidimą? Konkrečiau, šiame skyriuje analizuojami Lietuvos mokslo bendruomenės narių
atsakymai į tokius klausimus:
(i) „Kaip dažnai kreipiatės (1 – „Niekada nesikreipiu“, 10 – „Visada kreipiuosi“)
konsultacijos, patarimo, pagalbos sprendžiant šias dilemas į...“ konkrečius asmenis –
koleges ir kolegas, vadoves ir vadovus, specialistes ir specialistus, ir t. t. ar tiesiog
„ieškau informacijos savarankiškai studijuodama (-as) atitinkamą literatūrą“?
(ii) „Kaip paprastai elgiatės tais atvejais, kai pastebite, kad nesilaikoma mokslinių
tyrimų etikos principų ir nuostatų?“ – atsakymai skalėje nuo 1, reiškiančio „Niekada
tai pastebėjus“, iki 10, reiškiančio „Kiekvieną kartą tai pastebėjus“.
(iii) Serija detalių klausimų, po atsakymo „taip“ į klausimą „Ar organizacijoje, kurioje
vykdote mokslinius tyrimus, yra asmuo ar asmenų grupė, ar specialus padalinys (-iai), į
kurį (kuriuos) kreipiamasi (galima kreiptis) toliau išvardintais klausimais?“ T. y. „Gal
galite nurodyti, koks tai asmuo / grupė / padalinys?“, „Ar žinote atvejų, kai į Jūsų
nurodytą (-us) asmenį / grupę / padalinį kreipėsi Jūsų kolegė ar kolega, ar jų grupė
konsultacijos dėl to, kaip elgtis pastebėjus, kad kolegė ar kolega, ar jų grupė pažeidžia
etikos nuostatas atliekant mokslinius tyrimus, skelbiant tyrimų duomenis, tendencingai
kritikuojant kitų atliktus mokslinius tyrimus ir pan.?“, „Gal žinote, ar kreipęsis asmuo
(asmenys) liko patenkintas (-i) konsultacijos kokybe?“ Ir t. t.
Detaliam klausimų formuluočių įvertinimui žiūrėti monografijos metodologinės dalies
4 priedą (Anketinės apklausos klausimynas) – Klausimus nr. 23.1.2, 20, ir serija klausimą
nr. 21 lydinčių papildomų įvairių tipų klausimų.
Trečiajame skyriuje pristatoma šių duomenų analizė atlikta analogiškai kaip anksčiau aprašyta:
pirmiausiai skaičiuojamos statistinės aprašomosios charakteristikos, po to – jos lyginamos
analizės tikslais; kokybiniai duomenys klasifikuojami ir plačiau apibūdinamos tipiškus atvejus
(pasakymus, situacijas) jungiančios grupės; derinant kiekybinių ir kokybinių duomenų analizės
rezultatus ieškoma sąsajų ir gilesnių papildymų, iliustruojančių pateiktus skaičius.
Ketvirtajame šios dalies skyriuje pristatomi išskirtinai kokybinių duomenų – interviu
medžiagos – analizės rezultatai. Tiksliau, šio skyriaus dėmesio centre yra 2011 m. interviu
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dalyvavusių Lietuvos mokslo organizacijų etikos komitetų narių atsakymai į tokius
klausimus, kaip „Kaip dažnai ir kokiais klausimais kreipiamasi į komitetą? (Kaip komitetą
pasiekia žinios apie tirtinus atvejus? Kaip tie klausimai sprendžiami? Gal galite papasakoti
apie įsimintiniausius ir / arba tipinius atvejus?)“, „Kaip dažnai ir kokio pobūdžio klausimais
mokslinių tyrimų kontekste kreipiamasi į komitetą? (Kaip sprendžiami šie klausimai?
Papasakokite apie įsimintiniausius ir / arba tipinius atvejus?)“, ir „Kaip manote, ar
mokslinių tyrimų etikos priežiūra Jūsų organizacijoje yra efektyvi? (Kieno tai nuopelnas /
rezultatas?)“. Ši medžiaga analizuota vadovaujantis klasikiniais aprašomosios turinio
analizės principais, siekiant tam tikra prasme apibendrinti ankstesniuose skyriuose pristatytas
Lietuvos mokslo bendruomenės narių nuomones apie etikos dilemas ir pažeidimus bei
elgseną su jais susidūrus, kas buvo išsakyta apklausos metu.
Paskutiniame šios dalies skyriuje, siekiant papildyti ankstesniuosiuose skyriuose pristatytą
informaciją apie Lietuvos mokslo bendruomenės nuomones dėl tyrimų (ir apskritai
mokslinės veiklos) etikos pažeidimų, analizuojama, kokia informacija apie kokius tyrimų
etikos pažeidimus ir kokiais būdais pasiekia AEP Kontrolierių, kaip jie sprendžiami ir kokie
sprendimai. Konkrečiau, siekiant išanalizuoti, kokie sprendimai ir kokiu pagrindu buvo
priimti, keliuose iš jų buvo nutarta pripažinti skundus nepagrįstais, kokios jų kitos kiekybinės
charakteristikos, buvo atlikta 2014–2015 m. tarnybos oficialioje internetinėje svetainėje
(http://www.etika.gov.lt) skelbiamų sprendimų kiekybinė turinio analizė. Iš viso išanalizuoti
37 sprendimai (4.11 lentelė paskutiniame šios dalies skyriuje). Pirmojo iš analizuojamų
Kontrolieriaus sprendimų data yra 2014 m. sausio 16 d., o vėliausio – 2015 m. rugpjūčio 20 d.
Anksčiausiai gautas išanalizuotas ir patvirtintas sprendimu skundas yra 2013 m. lapkričio 4 d.
Šių dokumentų kiekybinė turinio analizė atlikta juose identifikuojant ir fiksuojant iš anksto
nustatytas 23 kategorijas: 1) pirminio kreipimosi dokumento rūšis (nurodytas sprendime),
2) sprendimo numeris, 3) jo data, 4) kreipimosi (skundo) data, 5) kalendorinės dienos (nuo
kreipimosi datos iki sprendimo priėmimo datos), 6) sprendimo rengėjas (-ai) (pavardės),
7) kreipimosi turinys, 8) kreipimesi nurodytas prašymas, 9) pareiškėjas (-ai) (vardas, pavardė
/ institucijos pavadinimas / konfidencialus), 10) pareiškėjo pozicija akademinėje
bendruomenėje (pareigos ar kt. arba institucija: 0 – neskelbiama, 1 – mokslininkas,
2 – dėstytojas, 3 – studentas, 4 – institucija, 5 – ne mokslininkas), 11) kokį konkretų
akademinės bendruomenės narį (narius) / instituciją skundžia (vardas, pavardė / institucijos
pavadinimas), 12) ką skundžia (1 – mokslininką (-us), 2 – dėstytoją (-us), 3 – studentą (-us),
4 – instituciją (-as), 5 – ne akademinės bendruomenės asmenį (ius)), 13) kokioje mokslo ir
studijų įstaigoje atsakovas dirba (pavadinimas), 14) pažeidimo rūšis (etikos / procedūrų),
15) sprendimo teksto apimtis (puslapių skaičius), 16) sprendimo teksto apimtis (žodžių
skaičius) ir 17) sprendimo teksto apimtis (ženklų (be tarpų) skaičius), 18) sprendimo
pavadinimas, 19) šaltinis (nuoroda į internetą), 20) sprendimo esmė, 21) kokie pažeidimai
nustatyti / pažeidimų nenustatyta; 22) akademinės etikos ir / ar procedūrų pažeidimų,
23) kreipimaisi į teisėsaugos sistemos institucijas (tyrimo eigoje, prieš ar po sprendimo
priėmimo). Analizės rezultatai pristatomi skyriuje pateikiant apibendrintas lenteles.
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1. Susidūrimai su tyrimų etikos dilemomis ir tyrimų etikos
pažeidimai mokslo srityje bei organizacijoje, kurioje
vykdomi moksliniai tyrimai
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Pradedant analizuoti aktualiausiomis laikomas mokslinių tyrimų etikos dilemas ir problemas,
su kuriomis susiduriama vykdant mokslinius tyrimus skirtingose mokslo srityse Lietuvos
mokslo (ir studijų) institucijose, bei kurios, galimai, veda link tyrimų etikos pažeidimų,
pirmiausiai svarbu pastebėti, kad savo atliekamuose moksliniuose tyrimuose ar kitose
mokslinės veiklos srityse apklausos dalyvės ir dalyviai su etinėmis dilemomis susiduria gana
retai. Tiksliau, vidutiniai susidūrimų su tyrimų etikos dilemomis vertinimai svyruoja tarp
7–8 balų (4.1 lentelė) skalėje, kurioje 10 balų reiškė, kad su dilemomis niekada
nesusiduriama. Nors susidūrimų su dilemomis dažnumo vertinimų vidurkiai yra beveik
identiški, verta atkreipti dėmesį, kad sąlyginai dažniausiai su dilemomis susiduriama
recenzuojant, vertinant, kritikuojant kitų atliktų mokslinių tyrimų rezultatus (vidurkis = 7,3
std. nuokr. = 3,0), rečiausiai – užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba tyrėjo (-s)
fizinį saugumą (vidurkis = 8,5 std. nuokr. = 2,3). Tačiau svarbu pastebėti, kad nors visuose
išvardytuose etapuose pusė apklausos dalyvių su dilemomis (beveik) niekada nesusiduria
(tai rodo 50-tasis procentilis, kuris visais atvejais yra 9–10), visgi tarp apklausos dalyvių
buvo ir tokių, kurie susiduria (beveik) visada (tai rodo 10-tasis procentilis).
Papildomai komentuojant susidūrimų su etikos dilemomis tyrimuose dažnumo vertinimus,
buvo keli pasikartojimai, kuriuose sakoma, kad su dilemomis susiduriama „recenzuojant kitų
darbus (straipsnius)“ ar „bendraautorystės, vertinimo, tolerantiškumo“, „ypač pastaruoju
metu leidžiamose mokslo monografijose ir vadovėliuose“ – kas yra tiesiogiai susiję su
rezultatų pristatymu, recenzavimu. Tačiau apklausos dalyvės ir dalyviai nenurodė, kokios
konkrečiai dilemos kyla. Nepaisant to, komentaruose taip pat atkreiptas dėmesys į
administracijos vaidmenį nurodant, kad „administracija verčia pažeisti etiką“, „mokslo
organizavimo srityje, pvz., „skolinant“ mokslininkus, norint atitikti institucijai keliamus
kriterijus“, ir keliant klausimą: „ką daryti, kai padalinio vadovas reikalauja užskaityti
aiškiai nuplagijuotą studento darbą“.
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4.1 lentelė. Susidūrimų su etinėmis dilemomis atliekamuose moksliniuose tyrimuose ar kitose mokslinės veiklos srityse dažnumas
IV: Užtikrinant
II: Pasirenkant
III: Pasirenkant
mokslinio tyrimo
aplinką, kurioje bus
mokslinio tyrimo
dalyvių psichologinį
atliekamas mokslinis
dalyvius (objektus)
saugumą
tyrimas
GalioGalioGalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
Sukaupt.
Sukaupt.
jantis
n jantis
n jantis
n jantis
%
%
%
%
%
%
%
%

I: Pasirenkant
mokslinio tyrimo
temą / problemą
n
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VII: Pasirenkant
duomenų rinkimo
metodus, priemones ir
procedūras
GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
jantis
n jantis
%
%
%
%

VI: Nusprendžiant,
kokie duomenys bus
renkami
n

3,6

10

4,1

4,1

14

5,6

5,6

8

3,9

3,9

14

6,9

6,9

15

6,9

6,9

11

5,0

5,0

5,8
8,4
13,5
20,4
25,5
31,6
45,1
56,7

8
7
8
18
8
13
25
15

3,3
2,9
3,3
7,4
3,3
5,3
10,2
6,1

7,4
10,2
13,5
20,9
24,2
29,5
39,8
45,9

4
16
2
21
12
14
30
35

1,6
6,4
0,8
8,4
4,8
5,6
12,0
14,0

7,2
13,6
14,4
22,8
27,6
33,2
45,2
59,2

7
7
8
15
6
7
13
22

3,4
3,4
3,9
7,3
2,9
3,4
6,3
10,7

7,3
10,7
14,6
22,0
24,9
28,3
34,6
45,4

2
9
1
7
7
11
9
6

1,0
4,4
0,5
3,4
3,4
5,4
4,4
3,0

7,9
12,3
12,8
16,3
19,7
25,1
29,6
32,5

9
9
5
14
12
11
23
19

4,1
4,1
2,3
6,5
5,5
5,1
10,6
8,8

11,1
15,2
17,5
24,0
29,5
34,6
45,2
53,9

7
8
8
17
10
10
22
29

3,2
3,7
3,7
7,8
4,6
4,6
10,0
13,2

8,2
11,9
15,5
23,3
27,9
32,4
42,5
55,7

100,0

132

54,1

100,0

102 40,8

100,0

112 54,6

100,0

137 67,5

100,0

100

46,1

100,0

97

44,3

100,0

244 100,0
8,1
2,7

250 100,0
7,7
2,8

205 100,0
8,1
2,8

203 100,0
8,4
2,9

217 100,0
7,6
3

219 100,0
7,8
2,8
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Kiekvieną kartą
10
3,6
tai darant (1)
2
6
2,2
3
7
2,5
4
14
5,1
5
19
6,9
6
14
5,1
7
17
6,2
8
37 13,5
9
32 11,6
Niekada tai
119 43,3
darant (10)
Iš viso
275 100,0
Vidurkis
7,9
Std. nuokr.
2,6

V: Užtikrinant
mokslinio tyrimo
dalyvių fizinį
saugumą
GalioSukaupt.
n jantis
%
%

IX: Užtikrinant
VIII: Užtikrinant
mokslinio tyrimo
mokslinio tyrimo
grupės narių ir / arba grupės narių ir / arba
tyrėjo (-s) fizinį
tyrėjo (-s)
saugumą
psichologinį saugumą
GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
n jantis
n jantis
%
%
%
%
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Kiekvieną kartą
9
4,8
tai darant (1)
2
6
3,2
3
8
4,3
4
3
1,6
5
12
6,4
6
5
2,7
7
10
5,3
8
9
4,8
9
16
8,6
Niekada tai
109 58,3
darant (10)
Iš viso
187 100,0
Vidurkis
8,1
Std. nuokr.
2,8

X: Pasirenkant
duomenų analizės
metodus ir
procedūras
n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

XI: Pasirenkant
duomenų pristatymo
priemones ir būdus
n

XII: Pristatant
duomenis ir
mokslinių tyrimų
rezultatus

GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
jantis
n jantis
%
%
%
%

XIII: Recenzuojant,
vertinant, kritikuojant
XIV: Kita: (įrašykite)
kitų atliktų mokslinių
tyrimų rezultatus
n

GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
jantis
n jantis
%
%
%
%

4,8

10

5,3

5,3

11

5,1

5,1

8

3,9

3,9

13

6,2

6,2

13

6,1

6,1

2

10,0

10,0

8,0
12,3
13,9
20,3
23,0
28,3
33,2
41,7

4
8
3
7
4
6
10
8

2,1
4,2
1,6
3,7
2,1
3,2
5,3
4,2

7,4
11,6
13,2
16,9
19,0
22,2
27,5
31,7

7
11
3
6
9
9
34
18

3,3
5,1
1,4
2,8
4,2
4,2
15,8
8,4

8,4
13,5
14,9
17,7
21,9
26,0
41,9
50,2

5
9
6
6
5
9
23
15

2,4
4,3
2,9
2,9
2,4
4,3
11,1
7,2

6,3
10,6
13,5
16,4
18,8
23,2
34,3
41,5

7
9
1
9
4
10
22
21

3,3
4,3
0,5
4,3
1,9
4,7
10,4
10,0

9,5
13,7
14,2
18,5
20,4
25,1
35,5
45,5

16
9
4
11
16
17
28
22

7,5
4,2
1,9
5,2
7,5
8,0
13,1
10,3

13,6
17,8
19,7
24,9
32,4
40,4
53,5
63,8

1
1
2
2
1
0
0

5,0
5,0
10,0
10,0
5,0
0
0

15,0
20,0
30,0
40,0
45,0
45,0
45,0

100,0

129

68,3

100,0

107 49,8

100,0

121 58,5

100,0

115 54,5

100,0

77

36,2

100,0

11

55,0

100,0

189 100,0
8,5
2,8

215 100,0
8,0
2,8

207 100,0
8,3
2,7

211 100,0
8,1
2,6

213 100,0
7,3
3,0

20 100,0
7,4
3,3
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4.1 lentelės tęsinys. Susidūrimų su etinėmis dilemomis atliekamuose moksliniuose tyrimuose ar kitose mokslinės veiklos srityse dažnumas
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Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad žinių ir kompetencijos spręsti aukščiau minėtas
dilemas apklausos dalyvėms ir dalyviams labiau pakanka nei nepakanka. Tiksliau, vidutiniai
pastarojo aspekto vertinimai svyruoja tarp 6 ir 7 balų, kai 10 balų reiškė, kad visada visiškai
pakanka žinių ir kompetencijos spręsti etikos dilemas (atitinkamai, 1 balas reiškė, kad žinių
ir kompetencijos niekada nepakanka) (4.2 lentelė). Vis dėlto nors vertinimų vidurkiai nėra
statistiškai reikšmingai skirtingi, visgi (bent) sąlyginai dažniausiai žinių ir kompetencijos
stokojama siekiant išspręsti etines dilemas, kurios kyla renkantis aplinką, kur bus atliekamas
mokslinis tyrimas (vidurkis = 6,5 std. nuokr. = 2,5); sąlyginai rečiausiai žinių ir
kompetencijos stokojama sprendžiant etines dilemas, kylančias dėl duomenų ir mokslinių
tyrimų rezultatų pristatymo (vidurkis = 7,4 std. nuokr. = 2,1). Be to, procentiliai rodo, kad
nors 40–60 proc. apklausos dalyvių žinių ir kompetencijos visada visiškai pakanka (50-asis
procentilis), visgi 10–16 proc. nurodė, kad tokių žinių ir kompetencijos (beveik) niekada
nepakanka.
Svarbu pastebėti, kad koreliacinės analizės rezultatai rodo, jog egzistuoja ryšys tarp to, kaip
dažnai susiduriama su etinėmis dilemomis, ir žinių joms spręsti pakankamumo: RS svyruoja
tarp 0,269 (p < 0,05) ir 0,386 (p < 0,01). Šis rezultatas pagrindžia tikimybę, kad kuo daugiau
turima žinių etikos srityje, tuo rečiau susiduriama su etinėmis dilemomis vykdant tyrimus.
Taigi rezultatai dar kartą verčia atsigręžti į tyrimų etikos mokymų svarbą.
Tačiau 2011 m. apklausoje dalyvavusių Lietuvos mokslo bendruomenės narių nuomone,
mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų pažeidimai jų atstovaujamose mokslo srityse
nėra dažni. Tiksliau, matavimo skalėje nuo 1 (reiškiančio „kiekvieną kartą tai darant“)
iki 10 (reiškiančio „niekada tai darant“) vidutiniai 6–8 balų vertinimai nurodo, kad
vertinimui pateiktais teiginiais nusakomuose tyrimų etapuose tyrimų etikos pažeidimai
pasitaiko rečiau nei pusę kartų (4.1 pav., 4.3 lentelė). Be to, svarbu pastebėti ir tai, kad
apklausoje dalyvavę Lietuvos mokslo bendruomenės narės ir nariai kai kuriuose mokslinių
tyrimų etapuose etikos pažeidimus pastebi santykinai dažniau, o kai kuriuose – rečiau
(bendra tendencija pateikta 4.1 pav.).
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II: Pasirenkant
aplinką, kurioje bus
atliekamas mokslinis
tyrimas
GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
jantis
n jantis
%
%
%
%

I: Pasirenkant
mokslinio tyrimo
temą / problemą
n
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Niekada
nepakanka (1)
2
3
4
5
6
7
8
9
Visada visiškai
pakanka (10)
Iš viso
Vidurkis
Std. nuokr.

IV: Užtikrinant
mokslinio tyrimo
dalyvių psichologinį
saugumą
GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
jantis
n jantis
%
%
%
%

III: Pasirenkant
mokslinio tyrimo
dalyvius (objektus)
n

VII: Pasirenkant
V: Užtikrinant
VI: Nusprendžiant,
duomenų rinkimo
mokslinio tyrimo
kokie duomenys bus
metodus, priemones ir
dalyvių fizinį
renkami
procedūras
saugumą
GalioGalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
Sukaupt.
n jantis
n jantis
n jantis
%
%
%
%
%
%

2

1,3

1,3

1

0,9

0,9

1

0,7

0,7

2
10
7
14
11
16
33
36

1,3
6,7
4,7
9,3
7,3
10,7
22,0
24,0

2,7
9,3
14,0
23,3
30,7
41,3
63,3
87,3

6
11
8
15
9
10
21
17

5,5
10,0
7,3
13,6
8,2
9,1
19,1
15,5

6,4
16,4
23,6
37,3
45,5
54,5
73,6
89,1

7
12
6
14
7
21
21
34

5,0
8,6
4,3
10,1
5,0
15,1
15,1
24,5

5,8
14,4
18,7
28,8
33,8
48,9
64,0
88,5

6
6
4
11
5
13
15
16

6,9
6,9
4,6
12,6
5,7
14,9
17,2
18,4

6,9
13,8
18,4
31,0
36,8
51,7
69,0
87,4

2
7
4
9
6
9
10
9

3,2
11,1
6,3
14,3
9,5
14,3
15,9
14,3

19

12,7

100,0

12

10,9

100,0

16

11,5

100,0

11

12,6

100,0

7

11,1

150 100,0
7,3
2,2

110 100,0
6,5
2,5

139 100,0
7,0
2,5

87 100,0
6,9
2,4

63 100,0
6,6
2,3

1

0,9

0,9

3,2
14,3
20,6
34,9
44,4
58,7
74,6
88,9

4
8
6
14
8
17
22
25

3,5
7,0
5,2
12,2
7,0
14,8
19,1
21,7

4,3
11,3
16,5
28,7
35,7
50,4
69,6
91,3

2
7
6
13
10
18
23
23

1,7
6,1
5,2
11,3
8,7
15,7
20,0
20,0

1,7
7,8
13,0
24,3
33,0
48,7
68,7
88,7

100,0

10

8,7

100,0

13

11,3

100,0

115 100,0
6,9
2,3

115 100,0
7,1
2,1
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4.2 lentelė. Turimų žinių ir kompetencijos spręsti etines dilemas vertinimas

4.2 lentelės tęsinys. Turimų žinių ir kompetencijos spręsti etines dilemas vertinimas
VIII: Užtikrinant
IX: Užtikrinant
XI: Pasirenkant
X: Pasirenkant
mokslinio tyrimo
mokslinio tyrimo
duomenų pristatymo
duomenų analizės
grupės narių ir / arba grupės narių ir / arba
metodus ir procedūras priemones ir būdus
tyrėjo (-s) psichologinį
tyrėjo (-s) fizinį
saugumą
saugumą
GalioGalioGalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
Sukaupt.
Sukaupt.
n jantis
n jantis
n jantis
n jantis
%
%
%
%
%
%
%
%

225

2

2,6

2,6

1
4
5
10
7
11
12
17

1,3
5,2
6,5
13,0
9,1
14,3
15,6
22,1

3,9
9,1
15,6
28,6
37,7
51,9
67,5
89,6

8

10,4

100,0

77 100,0
6,9
2,3

5
3
2
8
4
11
12
9

8,5
5,1
3,4
13,6
6,8
18,6
20,3
15,3

8,5
13,6
16,9
30,5
37,3
55,9
76,3
91,5

5

8,5

100,0

59
6,7
2,3

100,0

1

1,0

1,0

1

1,2

1,2

4
7
2
6
5
20
28
20

3,9
6,8
1,9
5,8
4,9
19,4
27,2
19,4

4,9
11,7
13,6
19,4
24,3
43,7
70,9
90,3

4
3
2
5
6
18
22
15

4,8
3,6
2,4
6,0
7,1
21,4
26,2
17,9

6,0
9,5
11,9
17,9
25,0
46,4
72,6
90,5

10

9,7

100,0

8

9,5

100,0

103 100,0
7,2
2,2

84 100,0
7,2
2,1

n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

5
1
6
4
4
19
22
24

5,4
1,1
6,5
4,3
4,3
20,7
23,9
26,1

5,4
6,5
13,0
17,4
21,7
42,4
66,3
92,4

7

7,6

100,0

92 100,0
7,4
2,1

XIII: Recenzuojant,
vertinant, kritikuojant
XIV: Kita: (įrašykite)
kitų atliktų mokslinių
tyrimų rezultatus
n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

2

1,6

1,6

3
5
6
10
12
19
32
32

2,4
4,0
4,8
7,9
9,5
15,1
25,4
25,4

4,0
7,9
12,7
20,6
30,2
45,2
70,6
96,0

5

4,0

100,0

126 100,0
7,1
2,1

n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

2

22,2

22,2

1
1
4

11,1
11,1
44,4

33,3
44,4
88,9

1

11,1

100,0

9
7,0
2,0

100,0
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Niekada
nepakanka (1)
2
3
4
5
6
7
8
9
Visada visiškai
pakanka (10)
Iš viso
Vidurkis
Std. nuokr.

XII: Pristatant
duomenis ir
mokslinių tyrimų
rezultatus
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Konkrečiau, remiantis 4.3 lentelėje pateiktais statistiniais apklausos duomenimis, verta
atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Pirma, apklausoje dalyvavusių Lietuvos mokslo
bendruomenės narių nuomone, dažniausiai mokslinių tyrimų etikos pažeidimai pastebimi
procesuose, susijusiuose su kolegių ir kolegų atliktų mokslinių tyrimų rezultatų kritikavimu,
mokslinių darbų recenzavimu, vertinimu (vidutinis vertinimas 6 balai, std. nuokr. = 2,4).
4.1 pav. Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų skirtinguose tyrimo etapuose atstovaujamoje
mokslo srityje dažnumas

Kategorijos:
I : Pasirenkant mokslinio tyrimo temą / problemą
II: Pasirenkant aplinką, kurioje bus atliekamas mokslinis tyrimas
III: Pasirenkant mokslinio tyrimo dalyvius (objektus)
IV: Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių psichologinį saugumą
V: Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių fizinį saugumą
VI: Nusprendžiant, kokie duomenys bus renkami
VII: Pasirenkant duomenų rinkimo metodus ir procedūras
VIII: Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba tyrėjo (-s) psichologinį saugumą
IX: Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba tyrėjo (-s) fizinį saugumą
X: Pasirenkant duomenų analizės metodus, priemones ir procedūras
XI: Pasirenkant duomenų pristatymo priemones ir būdus
XII: Pristatant duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus
XIII: Recenzuojant, vertinant, kritikuojant kitų atliktų mokslinių tyrimų rezultatus
XIV: Kita: ____ (Įrašykite, jei ...)
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4.3 lentelė. Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų dažnumas atstovaujamoje mokslo srityje
II: Pasirenkant
aplinką, kurioje bus
atliekamas mokslinis
tyrimas
GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
jantis
n jantis
%
%
%
%

I: Pasirenkant
mokslinio tyrimo
temą / problemą

III: Pasirenkant
mokslinio tyrimo
dalyvius (objektus)

n

n
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VII: Pasirenkant
duomenų rinkimo
metodus, priemones ir
procedūras
GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
jantis
n jantis
%
%
%
%

VI: Nusprendžiant,
kokie duomenys bus
renkami
n

1,7

1,7

5

1,5

1,5

8

2,4

2,4

6

1,9

1,9

12

4,1

4,1

5

1,5

1,5

4

1,2

1,2

2,3
4,1
4,9
9,3
7,6
12,2
23,5
22,4

4,1
8,1
13,1
22,4
29,9
42,2
65,7
88,1

6
4
15
45
20
42
71
76

1,8
1,2
4,6
13,7
6,1
12,8
21,6
23,2

3,4
4,6
9,1
22,9
29,0
41,8
63,4
86,6

4
22
14
41
31
53
84
43

1,2
6,5
4,1
12,1
9,2
15,7
24,9
12,7

3,6
10,1
14,2
26,3
35,5
51,2
76,0
88,8

10
19
21
35
43
37
61
48

3,2
6,1
6,7
11,2
13,7
11,8
19,5
15,3

5,1
11,2
17,9
29,1
42,8
54,6
74,1
89,5

7
8
7
20
16
28
49
59

2,4
2,7
2,4
6,8
5,4
9,5
16,6
20,0

6,4
9,2
11,5
18,3
23,7
33,2
49,8
69,8

5
14
13
51
25
36
83
42

1,5
4,3
4,0
15,7
7,7
11,1
25,5
12,9

3,1
7,4
11,4
27,1
34,8
45,8
71,4
84,3

9
23
14
43
24
51
76
43

2,7
6,8
4,2
12,8
7,1
15,2
22,6
12,8

3,9
10,7
14,9
27,7
34,8
50,0
72,6
85,4

11,9

100,0

44

13,4

100,0

38

11,2

100,0

33

10,5

100,0

89

30,2

100,0

51

15,7

100,0

49

14,6

100,0

100,0

328 100,0
7,4
2,1

338 100,0
6,9
2,2

313 100,0
6,7
2,3

295 100,0
7,7
2,5

325 100,0
7,1
2,2

336 100,0
7,0
2,3
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Kiekvieną
kartą tai
6
darant (1)
2
8
3
14
4
17
5
32
6
26
7
42
8
81
9
77
Niekada tai
41
darant (10)
Iš viso
344
Vidurkis
7,3
Std. nuokr. 2,2

GalioSukaupt.
jantis
%
%

IV: Užtikrinant
V: Užtikrinant
mokslinio tyrimo
mokslinio tyrimo
dalyvių psichologinį
dalyvių fizinį saugumą
saugumą
GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
n jantis
n jantis
%
%
%
%

IX: Užtikrinant
VIII: Užtikrinant
mokslinio tyrimo
mokslinio tyrimo
grupės narių ir / arba grupės narių ir / arba
tyrėjo (-s) fizinį
tyrėjo (-s)
saugumą
psichologinį saugumą
GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
n jantis
n jantis
%
%
%
%
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Kiekvieną
kartą tai
5
darant (1)
2
11
3
19
4
21
5
37
6
19
7
44
8
63
9
51
Niekada tai
37
darant (10)
Iš viso
307
Vidurkis
6,9
Std. nuokr. 2,4

X: Pasirenkant
duomenų analizės
metodus ir
procedūras
n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

XI: Pasirenkant
duomenų pristatymo
priemones ir būdus
n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

XIII: Recenzuojant,
XII: Pristatant
vertinant, kritikuojant
duomenis ir mokslinių
kitų atliktų mokslinių
tyrimų rezultatus
tyrimų rezultatus
n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

XIV: Kita: (Įrašyti)

n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

1,6

1,6

7

2,4

2,4

5

1,6

1,6

5

1,5

1,5

6

1,8

1,8

9

2,6

2,6

3

5,1

5,1

3,6
6,2
6,8
12,1
6,2
14,3
20,5
16,6

5,2
11,4
18,2
30,3
36,5
50,8
71,3
87,9

4
13
7
32
7
29
54
60

1,3
4,4
2,4
10,8
2,4
9,8
18,2
20,2

3,7
8,1
10,4
21,2
23,6
33,3
51,5
71,7

6
19
17
31
25
42
72
51

1,9
6,0
5,4
9,8
7,9
13,3
22,9
16,2

3,5
9,5
14,9
24,8
32,7
46,0
68,9
85,1

10
15
21
35
22
42
74
55

3,0
4,6
6,4
10,7
6,7
12,8
22,6
16,8

4,6
9,1
15,5
26,2
32,9
45,7
68,3
85,1

12
22
24
35
31
51
81
49

3,5
6,4
7,0
10,2
9,1
14,9
23,7
14,3

5,3
11,7
18,7
28,9
38,0
52,9
76,6
90,9

19
41
35
39
40
42
69
28

5,5
11,8
10,1
11,3
11,6
12,1
19,9
8,1

8,1
19,9
30,1
41,3
52,9
65,0
85,0
93,1

1
8
7
12
3
4
6
5

1,7
13,6
11,9
20,3
5,1
6,8
10,2
8,5

6,8
20,3
32,2
52,5
57,6
64,4
74,6
83,1

12,1

100,0

84

28,3

100,0

47

14,9

100,0

49

14,9

100,0

31

9,1

100,0

24

6,9

100,0

10

16,9

100,0

59
6,0
2,7

100,0

100,0

297 100,0
7,7
2,4

315 100,0
7,1
2,3

328 100,0
7,1
2,3

342 100,0
6,8
2,3

346 100,0
6,0
2,4
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4.3 lentelės tęsinys. Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų dažnumas atstovaujamoje mokslo srityje

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

Kaip nurodo sukauptinis procentas, net penktadalis (arba 20 proc.) apklausos dalyvių laikėsi
nuomonės, kad pastaruosiuose procesuose etikos nuostatos ir principai pažeidžiami (beveik)
kiekvieną kartą tai darant (vertinimai 1–3 balais). Ir nors daugiau nei trečdalis (35 proc.)
apklausos dalyvių nurodė, kad tokiuose procesuose etikos principai ir nuostatos (beveik)
niekada nepažeidžiami (vertinimai 8–10 balais), pastarieji statistiškai išskirtiniai procesai
buvo viena dažniausių papildomų komentarų, pateiktų prie klausimo atsakymų, temų.
Konkrečiai, komentaruose rašyta, kad „viena iš dažniau pasitaikančių“ mokslinių tyrimų
etikos pažeidimų sričių yra „vertinant teikiamus projektus“, tikėtina, todėl, kad „ne visuomet
teisingai parenkami recenzentai“ ir kad „visada reikia įvertinti žmogiškąjį faktorių –
asmeninius ryšius“. Apskritai, kai kurių apklausos dalyvių nuomone, viena vertus, „nėra
profesionalaus vertinimo ir kritikos – giriami draugai, žiauriai kritikuojami priešai (todėl ir
sunku suprasti, kur čia mokslas, o kur imitacija...)“; kita vertus, „Lietuvoje yra per mažai
siauresnės specializacijos tam tikros srities mokslininkų, todėl ekspertuojant nepiktybiškai
atsiranda nelygiaverčių išvadų dėl individualaus skirtingo požiūrio į vertinimo griežtumą, dėl
lengvai atpažįstamos ekspertuojamo darbo autorystės ir tada turinčių įtakos asmeninių ryšių“.
Priešingai nei recenzavimo ir vertinimo procesai, mokslinio tyrimo dalyvių fizinio saugumo
užtikrinimas ir mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba tyrėjo (-s) fizinio saugumo
užtikrinimas – tai du mokslinio tyrimo etapai, kuriuose apklausos dalyvės ir dalyviai etikos
pažeidimus pastebi rečiausiai (vidutiniai vertinimai = 7,7 balo, std. nuokr. = 2,4–2,5).
Konkrečiau, daugumos (66 proc.) apklausos dalyvių pateikti etikos pažeidimų dažnumai
šiose veiklose vertinimai 8–10 balų rodo, kad su tokiais pažeidimais beveik (niekada)
nesusiduriama. Šiame kontekste verta prisiminti ankstesnėje monografijos dalyje nagrinėtą
mokslinio tyrimo grupės narių fizinio (ir iš dalies psichologinio) saugumo klausimą, kur
pateikta mokslinės literatūros bei teisinių dokumentų apžvalga parodė, kad į akademinio
sąmoningumo erdvę tyrėjos / tyrėjo saugumo klausimas dar tik įžengia: kol kas vis dar retos
akademinės publikacijos šia tema, o teisiniuose dokumentuose problematika dažniau siejama
su labai specifinėmis (dažniausiai – technologijos, fizinių) mokslų sričių tematikomis
(pvz., triukšmu) ar bendro pobūdžio organizacijos atsakomybe (pvz., tinkamų darbo sąlygų
užtikrinimu bendrąja prasme, neakcentuojant saugumo). Be to, svarbu atkreipti dėmesį, kad
keli iš apklausos dalyvių aptarė tyrimo dalyvių saugumo klausimą (bet tik medicinos bei
socialinių mokslų tyrimuose) ir pateikė konkrečius netinkamo tyrėjų elgesio pavyzdžius.
Konkrečiau, buvo rašoma, kad tyrimo dalyvių saugumas pažeidžiamas atliekant
biomedicinos mokslų srities tyrimus „naudojant (jei naudojamos) nepakankamai ištirtas
medžiagas žmogaus terapijai“; atliekant socialinių mokslų srities tyrimus, kai „vaikystės
tyrimams taikomi suaugusiųjų tyrimo metodai, kai į šią sritį veržiasi kitų sričių tyrėjai,
[tai darant] vaikas jaučia psichologinį diskomfortą“. Tačiau visgi daugiau komentarų,
kuriuose būtų minima tyrėjų saugumo problematika, nebuvo. Tikėtina, toks rezultatas
atspindi esamą situaciją Lietuvoje: biomedicinos mokslų srities tyrimų dalyvių saugumo
klausimas yra reglamentuojamas tiek nacionaliniais, tiek tarptautiniais teisės aktais; tuo metu
socialiniuose moksluose atliekamų tyrimų dalyvių saugumas tik pastaraisiais metais tapo
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platesnių diskusijų tema, tačiau Lietuvoje tai teisinių išraiškų (vis dar?) neįgijo. Vis dėlto
tyrėjų saugumo klausimas Lietuvoje apskritai nediskutuojamas laikantis nuostatos, kad su
technologijomis susijusios veiklos (tarp jų ir fizinių bei susijusių mokslo sričių
eksperimentai) yra kontroliuojamos susipažįstant su (ar tik formaliai pasirašant) darbų
saugos instrukcijomis, o „darbe su žmonėmis“ (pvz., medicinos, socialinių mokslų sričių
tyrimuose) tyrėjoms ir tyrėjams fizinės grėsmės nekyla (arba jos yra savaime suprantama ir
neatskiriama (čia: mokslinės) veiklos dalis, kai tyrinėjama, pvz., asocialios grupės,
marginalios sub-kultūros ir pan.).
Apskritai, didžioji dalis apklausos dalyvių pateiktų komentarų apie tyrimų etikos pažeidimų
dažnumą atskiruose jų atstovaujamų mokslų sričių tyrimų etapuose bei jų vertinimų siejosi
su mokslinių tyrimų rezultatų gavimo ir pristatymo procesais. Tiksliau, apklausos dalyvių
žodžiais: „nusistovėjusi akademinė kultūra, kai profesūra iš anksto žino tyrimo rezultatus ir
juos privalo gauti tyrimo grupė, atitinkamai sukonstravus tyrimo instrumentą, t. y. tyrimo
rezultatų patikimumo problema“; „nėra pristatomas problemos ištirtumas, vienas
svarbiausių mokslinio tyrimo elementų, todėl dažnai „išradinėjamas dviratis“, kartojama
tai, kas jau padaryta kitų mokslininkų (kitose šalyse arba seniau), sukuriant pseudonaujumo
įspūdį“; „mokslinių publikacijų duomenų patikimumo problema, monografijų rašymo
tikslinga nauda, siekiant mokslinio laipsnio“; ir t. t. Papildoma tema įvardinimas
plagijavimas ir idėjų vagystės tiesiogiai įvardinant tokius pažeidimus, kaip „kitų asmenų
tyrimo rezultatų plagijavimas“, naudojimasis „kitų autorių arba bendraautorių sukurtais
lauko eksperimentais“, „kompiliacijos pristatomos kaip originalūs moksliniai tyrimai“ ir
pan. Be to, paminėti ir „tyrėjų neprofesionalumas“, kas jau būtų traktuojama kaip mokslinių
tyrimų etikos pažeidimų šaltinis, bei tai, kad „labai menkai finansuojant mokslinius tyrimus
paprasčiausiai žeminamas mokslininko žmogiškasis orumas!“
Galiausiai, svarbu pastebėti, kad papildomai komentuojant mokslinių tyrimų etikos
pažeidimų dažnumą atstovaujamoje mokslo srityje, kai kuriais atvejais susikoncentruota
tiesiogiai į mokslo organizacijos vidinę aplinką rašant, kad dažniausiai su etikos pažeidimais
susiduriama „svarstant pažeidimus institucijos lygmenyje“, „vadovaujant studentams ir
doktorantams, siekiant papildomo finansavimo (grantai ir kt.), siekiant mokslinių laipsnių
ir pareigų, siekiant vadovaujančių pareigų ir apdovanojimų“. Be to, apklausos dalyvės ir
dalyviai taip pat siūlė galimus sprendimus:
„Neturėtų būti taip, kad vadovas ginasi vieną disertaciją po kitos, o tyrėjas, padėjęs
jam tuos rezultatus gauti, neturi galimybių apsiginti disertacijos kelis dešimtmečius.
Tiesiog vadovas turėtų būti atsakingas už savo mokslininkų grupę, o vadovusišnaudotojus reikėtų griežčiau kontroliuoti.“
„Kol bus skatinamas tų pačių padalinių vadovų išlikimas kelioms kadencijoms, tol
niekas nepasikeis etiškume. ROTACIJA VISUR – tik taip priversime daugiau mąstyti,
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mažiau korumpuotis, mažiau slėptis „draugų rateliuose“. Recenzavimas turi būti
mokamas ir reikalaujama atsakomybės už atliktą darbą. Recenzuoti turi tik toje srityje
patyrimą turintys, kaip ir vadovauti padaliniams bei mokslo darbams. Jei nebus
laikomasi vietinės etikos, jokios dirbtinai sukurtos komisijos nieko neišspręs (beje, jos
greitai taps korumpuotomis...).“
Taigi kyla klausimas: kas vertinta – ar mokslinių tyrimų etikos pažeidimų dažnumas
atstovaujamoje mokslo srityje, kuo būtų nusakoma problematika makro lygmens kontekste,
ar šių pažeidimų dažnumas artimiausioje aplinkoje, kas būtų problematikos vertinimas mezo
ar net individo lygmens kontekste? Siekiant atsakyti į šį klausimą toliau pateikiama tų pačių
tyrimo dalyvių atsakymų į kitą klausimą – vertinimų, pastebimų mokslinių tyrimų etikos
pažeidimų organizacijose, kuriose atliekami tyrimai, – analizė.
Analogiškai, kaip ir etikos pažeidimų vertinimo mokslo srityje atveju, apibendrinti apklausos
dalyvių atsakymai rodo, kad mokslo organizacijose, kuriose vykdomi jų tyrimai, rečiausiai
pastebimi tyrimų etikos pažeidimai procesuose, susijusiuose su (V) mokslinio tyrimo dalyvių
fizinio saugumo ir (IX) tyrimo grupės narių fizinio saugumo užtikrinimu (4.4 lentelė).
Šiuo atveju, naudojant kiek kitokią vertinimo skalę – nuo 0, reiškiančio „niekada
nepastebėjau“, iki 6, reiškiančio „(beveik) kiekvieną dieną pastebiu“ – vidutiniai vertinimai
0.6 reiškia situacijos artėjimą prie faktinio nebuvimo. Tokį vertinimą paaiškina papildomai
pateikti apklausos dalyvių komentarai, kuriuose sakoma, kad „nesuprantu klausimo esmės“
ar kad tiesiog „laikoma neaktualiu“, „pas mus neatliekami tyrimai, turintys įtakos fiziniam
saugumui“. Vis dėlto tie patys statistiniai pasiskirstymai taip pat rodo, kad apklausoje
dalyvavo ir keli asmenys, kurie su etikos pažeidimais minimuose etapuose susiduria (beveik)
kas dieną. Tikėtina, būtent jie aiškino, kad pažeidimai užtikrinant tyrimo grupės narių
saugumą atsiranda tada, „kai vykdomas užsakomasis tyrimas ir labai spaudžia laiko
terminai“; nors iš esmės savo saugumu „rūpinasi pats tyrėjas“.
Be to, šalia pastarųjų atsiranda ir pastebėjimų, kuriuose, sutapatinus tyrėjas ir tyrėjus su
tyrimo dalyvėmis ir dalyviais, atkreipiamas dėmesys į kasdienio mokslinio darbo sąlygas.
Kitaip sakant, kaip rašė apklausos dalyvės ir dalyviai, etikos pažeidimų atsiranda „tik tuo
atveju, jeigu tai apima ir netinkamas darbo sąlygas (prastas darbo vietos apšvietimas, daug
dirbančių viename kabinete)“. Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį, kad tarp apklausos
dalyvių buvo ir tokių, kurie rašė:
„Dirbam tokiomis kenksmingomis sąlygomis, kad kartais save vadiname savižudžiais. Bet
niekam tai nerūpi. Atsakymas vienas: kam nepatinka, gali nedirbti. Sąlygos nekeičiamos –
žmogus privalo prisitaikyti. O iš čia ir negalia, ir nenuotaika, ir pažeminimas.“
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II: Pasirenkant
aplinką, kurioje bus
atliekamas mokslinis
tyrimas
GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
jantis
n jantis
%
%
%
%

I: Pasirenkant
mokslinio tyrimo
temą / problemą
n
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Niekada
nepastebėjau (0)
Rečiau nei kartą
per metus, bet
pastebėjau
1–2 kartus per
metus
1–2 kartus per
pusę metų
1–2 kartus per
mėnesį
1–2 kartus per
savaitę
(Beveik) kiekvieną dieną pastebiu
(6)
Iš viso
Vidurkis
Std. nuokr.

III: Pasirenkant
mokslinio tyrimo
dalyvius (objektus)
n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

IV: Užtikrinant
mokslinio tyrimo
dalyvių psichologinį
saugumą
GalioSukaupt.
n jantis
%
%

VII: Pasirenkant
V: Užtikrinant
VI: Nusprendžiant,
duomenų rinkimo
mokslinio tyrimo
kokie duomenys bus
metodus, priemones
dalyvių fizinį
renkami
ir procedūras
saugumą
GalioGalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
Sukaupt.
n jantis
n jantis
n jantis
%
%
%
%
%
%

96

31,5

31,5

119

43,1

43,1

97

34,0

34,0

113

45,2

45,2

170

74,6

74,6

105 39,0

39,0

98

36,6

36,6

107

35,1

66,6

90

32,6

75,7

90

31,6

65,6

64

25,6

70,8

25

11,0

85,5

73

27,1

66,2

82

30,6

67,2

54

17,7

84,3

38

13,8

89,5

58

20,4

86,0

31

12,4

83,2

12

5,3

90,8

50

18,6

84,8

42

15,7

82,8

27

8,9

93,1

16

5,8

95,3

27

9,5

95,4

15

6,0

89,2

9

3,9

94,7

26

9,7

94,4

27

10,1

92,9

15

4,9

98,0

9

3,3

98,6

8

2,8

98,2

11

4,4

93,6

5

2,2

96,9

11

4,1

98,5

16

6,0

98,9

2

0,7

98,7

1

0,4

98,9

2

0,7

98,9

5

2,0

95,6

0

0

96,9

2

0,7

99,3

1

0,4

99,3

4

1,3

100,0

3

1,1

100,0

3

1,1

100,0

11

4,4

100,0

7

3,1

100,0

2

0,7

100,0

2

0,7

100,0

305 100,0
1,3
1,3

276 100,0
1,0
1,2

285 100,0
1,2
1,2

250 100,0
1,2
1,6

228 100,0
0,6
1,3

269 100,0
1,2
1,3

268 100,0
1,2
1,3
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4.4 lentelė. Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų dažnumas mokslo organizacijoje, kurioje atliekami tyrimai

4.4 lentelės tęsinys. Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų dažnumas mokslo organizacijoje, kurioje atliekami tyrimai
IX: Užtikrinant
VIII: Užtikrinant
mokslinio tyrimo
mokslinio tyrimo
grupės narių ir / arba grupės narių ir / arba
tyrėjo (-s) fizinį
tyrėjo (-s) psicholosaugumą
ginį saugumą
GalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
n jantis
n jantis
%
%
%
%
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n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

XIII: Recenzuojant,
XI: Pasirenkant
XII: Pristatant
vertinant, kritikuojant
duomenų pristatymo duomenis ir mokslinių
kitų atliktų mokslinių
priemones ir būdus
tyrimų rezultatus
tyrimų rezultatus
n

GalioSukaupt.
jantis
n
%
%

GalioSukaupt.
jantis
%
%

n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

XIV: Kita: (Įrašyti)

n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

119 47,6

47,6

176

74,3

74,3

96

36,4

36,4

109

41,8

41,8

87

30,7

30,7

53

18,1

18,1

19

50,0

50,0

54

21,6

69,2

27

11,4

85,7

86

32,6

68,9

72

27,6

69,3

98

34,6

65,4

97

33,1

51,2

9

23,7

73,7

31

12,4

81,6

12

5,1

90,7

35

13,3

82,2

40

15,3

84,7

49

17,3

82,7

63

21,5

72,7

6

15,8

89,5

17

6,8

88,4

12

5,1

95,8

25

9,5

91,7

25

9,6

94,3

33

11,7

94,3

48

16,4

89,1

1

2,6

92,1

12

4,8

93,2

4

1,7

97,5

17

6,4

98,1

12

4,6

98,9

11

3,9

98,2

20

6,8

95,9

3

7,9

100,0

5

2

95,2

0

0

97,5

2

0,8

98,9

1

0,4

99,2

3

1,1

99,3

5

1,7

97,6

0

0

100,0

12

4,8

100

6

2,5

100,0

3

1,1

100,0

2

0,8

100,0

2

0,7

100,0

7

2,4

100,0

0

0

100,0

250 100,0
1,2
1,7

237 100,0
0,6
1,3

264 100,0
1,2
1,3

261 100,0
1,1
1,3

283 100,0
1,3
1,3

293 100,0
1,8
1,4

38 100,0
0,9
1,2
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Niekada
nepastebėjau (0)
Rečiau nei kartą
per metus, bet
pastebėjau
1–2 kartus per
metus
1–2 kartus per
pusę metų
1–2 kartus per
mėnesį
1–2 kartus per
savaitę
(Beveik) kiekvieną dieną pastebiu
(6)
Iš viso
Vidurkis
Std. nuokr.

X: Pasirenkant
duomenų analizės
metodus ir
procedūras
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Taigi yra pagrindo galvoti, kad statistiškai žemas vertinimas iki galo neatskleidžia situacijos
esmės: panašu, jog bendruomenėje nėra žinoma, kas slypi po terminu „tyrėjų saugumas“, ir, kartu,
nėra reflektuojama esama asmeninė situacija fizinio saugumo, fizinės sveikatos požiūriais.
Panašiai, kaip ir aukščiau aprašytų pastebėjimų apie mokslinių tyrimų etikos pažeidimus
apklausos dalyvių atstovaujamose mokslo srityse atveju, dažniausiai etikos pažeidimai
pastebimi mokslo organizacijoje kai recenzuojami, vertinami kolegių ir kolegų atlikti
moksliniai darbai: sekant duomenų rinkimo instrumento formuluotėmis, pastarųjų vertinimų
vidurkis 1,8 balo (std. nuokr. = 1,4) turėtų reikšti pastebimus pažeidimus 1–2 kartus per
metus. (Visuose kituose tyrimo etapuose pastebimų pažeidimų vidutiniai vertinimai yra apie
1, kas, atitinkamai, reikštų „rečiau nei kartą per metus, bet pastebima“.) Be to, pažeidimus
pastarosiose veiklose pastebi 1–2 kartus per mėnesį ir dar dažniau daugiau nei dešimtadalis
apklausos dalyvių. Šiems statistiniams rodikliams turinį suteikia komentarai, kuriuose
sakoma, kad „recenzuojama neskaitant, giriama pažįstamų ir „naudingų“ žmonių mokslinė
veikla“, nes recenzuojama „priklausomai nuo recenzuojamo kūrinio autoriaus“, „būna
nepatogu neigiamai vertinti pažįstamo darbą“, kadangi „draugai – draugams, priešai –
kenkia priešams, nėra kriterijų“, yra „interesai, jei draugas tai gerai, jei ne, tai ne“ ir
vyrauja „lietuviškas ydingas požiūris: jei temoje, kurioje recenzuojama, ko nors nežino,
tuomet darbas blogas“. Be to, Lietuvos mokslo bendruomenėje pastebima, kad
„mokslininkas mokslininkui ne autoritetas“, kad taikomi „skirtingi reikalavimai
darbuotojams“. Ir apskritai apibendrinant tyrimo dalyvių žodžiais:
„Oficialios konstruktyvios kritikos beveik nėra, nes dauguma susiję asmeniniais ryšiais
ir nenori sugadinti santykių. Anonimiškai vertinant projektus daug netaktiškų,
pagiežingų pastabų, dažniau susijusių su vertinamuoju, o ne jo / jos atliekamu tyrimu.“
Bendros pastebimų etikos pažeidimų skirtinguose tyrimo etapuose mokslo organizacijoje,
kurioje vykdomi tyrimai, dažnumo tendencijos pateiktos 4.2 pav. Nedetalizuojant šių
tendencijų (t. y. 4.4 lentelėje pateiktų statistinių duomenų), svarbu atkreipti dėmesį ir į tai,
kad vertinant pastebimus pažeidimus atskiruose mokslinio tyrimo etapuose prie kiekvieno jų
bent viename komentare sakyta, kad pateiktas „netinkamas klausimas“ ar kad, pavyzdžiui,
„nesuprantu klausimo esmės: nuo kada yra varžoma mokslininko laisvė, pasirenkant tyrimo
aplinką?“. Kitaip sakant, pastarasis klausimas nurodo arba reflektyvumo apie tai, kas yra
tyrimų etika, stoką, arba apskritai tyrimo metodologijų ribotumo socialinėje realybėje
suvokimo ribotumą, arba net mokslinės veiklos realybės ignoravimą. Interpretuojant pastarąjį
apklausos dalyvės ar dalyvio paklausimą, būtų galima galvoti, kad, viena vertus, tyrimų
etikos principai traktuojami kaip ribojantys empirinio tyrimo galimybes. Ir, sąlygiškai, tai
būtų tiesa, kadangi daugeliu atvejų metodologinių sprendimų priėmimas remiasi paieška
balanso tarp (dažnai ir etinių) dileminių iššūkių. Pavyzdžiui, elementariausiame lygmenyje
gali būti (ir labai dažnai yra) keliamas klausimas: kiek ir kokių individų apklausti naudojant
konkretų apklausos metodą ir turint ribotus finansinius išteklius? Nors ir retoriškai
(ir visiškai suvokiant, kad atsakymą pirmiausiai sąlygotų tyrimo klausimas ar klausimai), bet
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pirminė dilema čia triviali: valdant tokį patį finansinių išteklių kiekį interviu atlikimas reikštų
mažesnį apklausos dalyvių skaičių, bet išsamesnius ir tikslesnius duomenis; anketinės
apklausos atlikimas reikštų didesnį tyrimo dalyvių skaičių (taigi ir platesnes apibendrinimo
galimybes), bet fragmentiškesnius duomenis. Kitaip sakant, klausimas toks: koks sprendimas
leistų ir atsakingai naudoti gautą finansavimą, ir, kartu, sukaupti maksimaliai vertingus
duomenis? (Šiuo atveju neverta svarstyti tradicinės strategijos: atlikti anketinę apklausą
mažoje populiacijoje nesirūpinant, kad duomenys nebus nei reprezentatyvūs, nei išsamūs.)
Iliustratyvius galimų apribojimų pavyzdžius būtų galima rasti M. Foucault (1998)
svarstymuose apie Panoptikono, kaip priežiūros sistemos, idėjos panaudojimą tyrinėjant
socialinius išmokimus. Ir, turbūt, galimai drastiškiausias pavyzdys šiame kontekste būtų
nacių medicininių eksperimentų II Pasaulinio karo metais priminimas. Taigi, pripažinti, kad
tyrimų etika turi būti atmesta, kaip „varžanti mokslininko laisvę“, reiškia sugrįžti į praeitą
amžių (net neplėtojant dar drastiškesnių tendencijų).
4.2 pav. Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų skirtinguose tyrimo etapuose mokslo organizacijoje dažnumas

Kategorijos:
I : Pasirenkant mokslinio tyrimo temą / problemą
II: Pasirenkant aplinką, kurioje bus atliekamas mokslinis tyrimas
III: Pasirenkant mokslinio tyrimo dalyvius (objektus)
IV: Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių psichologinį saugumą
V: Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių fizinį saugumą
VI: Nusprendžiant, kokie duomenys bus renkami
VII: Pasirenkant duomenų rinkimo metodus ir procedūras
VIII: Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba tyrėjo (-s) psichologinį saugumą
IX: Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba tyrėjo (-s) fizinį saugumą
X: Pasirenkant duomenų analizės metodus, priemones ir procedūras
XI: Pasirenkant duomenų pristatymo priemones ir būdus
XII: Pristatant duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus
XIII: Recenzuojant, vertinant, kritikuojant kitų atliktų mokslinių tyrimų rezultatus
XIV: Kita: ____ (Įrašykite, jei ...)
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Kita vertus, greičiausiai niekas neginčys, kad mokslinių tyrimų idėjos driekiasi daug toliau,
nei išplėtotos jų realizavimą ir / arba patikrinimą įgalinančios dabartinės metodologijos.
Galiausiai, „mokslininko laisvė pasirinkti tyrimo aplinką“ yra savaime ribota: šiandien
mokslinis darbas vykdomas konkrečiose organizacijose, kurios valdo, organizuoja, formuoja
ir struktūruoja visas jose vykdomas mokslines veiklas ne tik suteikdamos fizines aplinkas
moksliniams tyrimams (pvz., kompiuterizuotas darbo vietas, laboratorijas, kt.) ir direktyviai
apibrėždamos faktines galimybes (pvz., pareiginės instrukcijos, darbo valandos, tyrimo
grupių dydžiai, kt.), bet ir įskliausdamos visus atliekamus tyrimus į socio-kultūrinius rėmus
(pvz., mokslinės veiklos prioritetai, tyrimų tradicijos, kt.). Taigi „mokslininko laisvė“ tėra
labai sąlyginė sąvoka, kurios galiojimo ribos šiandieniniuose mokslinės veiklos kontekstuose
yra gana siauros. Taigi atsakymas į apklausos dalyvės ar dalyvio klausimą „nuo kada yra
varžoma mokslininko laisvė, pasirenkant tyrimo aplinką?“ gana paprastas: ši laisvė varžoma
nuo tada, kai mokslas tapo institucionalizuota ir mokslinių tyrimų organizacijose lokalizuota
dėl tyrimams skiriamų biudžetinių lėšų (taigi, kontroliuojama valstybės lygmeniu) veikla.
Taigi, anksčiau cituota tyrimo dalyvio nuostata, kad tyrėjo etika galima tik visiškos
institucinės nepriklausomybės sąlygomis postmodernioje visuomenėje, yra sunkiai įmanoma.
Prie pastarųjų svarstymų turėtų būti prijungti ir kitų apklausos dalyvių komentaruose išsakyti
pastebėjimai, kuriuose sakoma, kad, viena vertus, „nesuprantu klausimo esmės:
socialiniuose moksluose yra duomenų apdorojimo metodai ir procedūros, ir jų griežtai
laikomasi; tai ne mokslinių tyrimų pažeidimas – tai kokybiškų tyrimų atlikimas“; kita vertus,
„čia visas klausimynas – sociologinių tyrimų sričiai; kas gi trukdo techninių tyrimų srityje?“
Šie pastebėjimai nurodo į galimą stoką reflektyvumo (ir, greičiausiai, elementaraus žinojimo)
tyrimų etikos plotmėje. Šių komentarų pavyzdžiais atkreipiant dėmesį, kad klausimo
formuluotės kai kurių apklausos dalyvių suprastos kaip netinkamos nei socialinių, nei
technologijos mokslų sričių tyrimų atvejais, nurodo galimą problemos apimtį: tyrimų,
mokslinės veiklos etikos žinių stokojama ne kažkurioje atskiroje mokslo srityje (pvz., kur
dirbama su naujomis, dar menkai patikrintomis (ar socialinėmis, ar mechaninėmis, ar
cheminėmis) technologijomis), bet visose. (Turbūt nėra būtina pakartotinai plėtoti ir lyginti
galimus etikos dilemų šaltinius, kurie būtų būdingesni vienoms ar kitoms mokslų sritims; tuo
labiau, įvertinant šiandienį mokslų tarp-/daugia-discipliniškumą ir standartizuotas tyrimų
rezultatų skelbimo ir viešinimo formas.)
Nepaisant ką tik minėtų komentarų, visgi dauguma apklausos dalyvių savo komentaruose
patvirtino problemiškumą etikos klausimų, kylančių būtent klausimyne išskirtuose mokslinio
tyrimo etapuose. Pavyzdžiui, komentuojant tyrimo etikos problematiką mokslinio tyrimo
temos / problemos pasirinkimo etape (I teiginys klausimyne), tyrimo dalyvės ir dalyviai
akcentavo, kad „beveik visada pasirenkama „madinga“, t. y. jau ištyrinėta problema“,
tyrėjos ir tyrėjai dažniau „dirba [ten], kur yra pinigai, o ne ten, kur turi gebėjimų“.
Ir apskritai: „yra kopijuojama, temos slepiamos“. Tokių atvejų pastebima ne tik individualių
pasirinkimų, bet ir organizacinių procesų lygmenyje ir ne tik tais atvejais, kai „ignoruojamos
mokslininkų teikiamos tyrimų idėjos“, bet ir kai „tema visada „derinama prie vadovo“.
Tokiais atvejais tarsi ir džiaugiamasi – „gerai, kad tematikos tvirtinamos retai...“ Tačiau vis
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tiek pastebima, kad nagrinėjant (bent kai kurias) praktinio pritaikymo reikalaujančias temas,
vykdomos ir tyrimų etikos principus pažeidžiančios praktikos. Pavyzdžiui, kaip pastebėta per
apklausą:
„Užsakomieji darbai dažnai vadovų nuslepiami, nes jiems nebus palankūs, neneš
tiesioginio pelno (jis pats negali vykdyti užduoties dėl neprofesionalumo, bijo, kad
darbuotojas iškils labiau ir kt.“
Kitas pavyzdys – komentarai dėl aplinkos, kurioje bus atliekamas tyrimas, pasirinkimo etapo
(II teiginys klausimyne). Apklausos dalyvės ir dalyviai atkreipė dėmesį į išorinių veiksnių
(konkrečiai – finansinių išteklių stokos), kaip sąlygojančių tyrimų etikos pažeidimų
atsiradimą, poveikį. Pavyzdžiui, apklausoje rašyta, kad:
„Finansai valdo visą aplinkos pasirinkimo procesą. Negali išeiti toliau už padalinio
ribų dėl tyrimui reikalingos bazės netobulumo, dėl priemonių stokos. Kiekvieną dieną
kankiniesi ribotos bazės rėmuose, nors matai, kaip dažnai vadovai pasinaudoja
savanaudiškai nors ir menkiausia galimybe pasinaudoti kitų paslaugomis.“
Taigi (jau pasikartojant) akivaizdu, kad bent kai kuriose mokslo organizacijose, bent atskirais
atvejais, tyrėjos ir tyrėjai jaučia tiesioginius apribojimus renkantis tyrimo atlikimo erdves.
Panašiai ir tyrimų dalyvių pasirinkimo etape (III teiginys klausimyne) pastebima, kad
„dažnai vykdytojų formavimą lemia mūsų aukštesnių organizacijų nustatytos nuostatos
apmokėjimo srityje“. Be to, būtent šiame etape pažeidimai pastebimi ir tokiais atvejais, „kai
pasirenkama tikslams pasiekti netinkama tyrimo dalyvių populiacija“ ir pan. Užtikrinant
tyrimo dalyvių psichologinį saugumą (IV teiginys klausimyne) ir dažnai sutapatinant tyrimo
dalyvius su tyrėjomis ir tyrėjais (VIII teiginys klausimyne), pastebima, kad, viena vertus,
„apie tai nelabai kas susimąsto“; kita vertus, psichologinio saugumo užtikrinimas
dažniausiai siejamas su administracijos darbuotojų elgesiu: pasitaiko „administracijos
netaktas iki teroro“, „administravimo (vadovo) klaidos, sukuriančios psichologinę įtampą,
kuri vėliau jaučiama ir žemesnėse grandyse“. Ir apskritai, komentaruose, siekiančiuose ir
mokslo politikos formavimo (makro) lygmenį, sakyta:
„Moksliniams tyrimams vykdyti pirmiausia reikalinga švari galva ir rami aplinka. Ar
galima to tikėtis dabartinės reformos (vykstančios vėžlio žingsneliu) sąlygomis? Negali
jau pasinerti į darbą visomis proto išgalėmis, nes psichologinis spaudimas apie galimą
atleidimą pasitinka tave kiekvieną darbo dieną.“
Pastarieji pasisakymai indikuoja mobingo – psichologinio teroro – pasekmes ir implikuoja
veiksnius mezo ir makro lygmenyse, skatinančius nukrypimus nuo etiško elgesio normų ir
peraugančius į destruktyvius tarpasmeninių santykių ir organizacijos rezultatų požiūriu
poelgius (Kolodej, 1999; Leymann, 1996; Vasiljevienė, 2004; Vveinhardt, 2012; Zapf ir
Groβ, 2000): reformos, restruktūrizavimas, vadovavimo įgūdžių stoka, vidinė konkurencija,
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darbo drausmės, tvarką garantuojančių procedūrų bei savireguliacijos nebuvimas arba
neefektyvus funkcionavimas, organizacijos vertybių neišgryninimas, skaidrumo trūkumas ir pan.
Nusprendžiant, kokie duomenys bus renkami (VI teiginys klausimyne), tyrimo dalyviai
minėjo, kad nors ir „apie duomenų rinkimą sprendžia pats mokslininkas“, kartais
„pasirenkami „patogūs“ autoriai“, o „trūkstant duomenų, pasitelkiama vaizduotė“.
Be to, pasirenkant duomenų rinkimo metodus ir procedūras (VII teiginys klausimyne),
kartais tai daroma „lengviausiai prieinamu būdu“, „pasirenkamas „referavimas“ arba
vertimas“, susiduriama su tokia problema, kaip „duomenų patikimumo užtikrinimas“.
Dar daugiau, kaip rašyta komentaruose:
„Faktologija ir duomenų rinkimas humanitariniuose moksluose laikoma sovietine atgyvena,
todėl tyrimai dažnai paremti ne konkrečiais duomenimis, o kažkokiomis nuojautomis, dėl ko
vėliau neva moksliniai straipsniai išvis turi mažai ką bendro su realybe.“
Pakartotinai papildant, kas jau anksčiau minėta, verta pažymėti, kad komentuojant procesus,
susijusius su tyrimo grupės narių psichologinio saugumo užtikrinimu (VIII teiginys
klausimyne), keliamas klausimas: „kas yra tyrėjo psichologinis saugumas?“ Šitai dar kartą
nurodo jau anksčiau minėtą faktą, jog apie tyrimą atliekantį asmenį (t. y. jo fizinį ir
psichologinį saugumą) dažniausiai visiškai nemąstoma (t. y. „laikoma neaktualiu“ ir
„psichologiniu saugumu turi rūpintis pats dalyvis“). Tačiau, nepaisant to, (bent) atskirais
atvejais ši problematika siejama su – vėlgi iš mobingo tyrimų žinomomis tokio elgesio
pasekmėmis: „eskaluojama įtampa kolektyve“, „tyrėjas patiria spaudimą“ ir priežastimis –
„hierarchinių santykių problemo(mi)s“ ir tuo, kad „Lietuvos mokslininkai vis dar nesugeba
susiderinti (išdidumas, savęs pervertinimas, vadovų diktatas)... Visa tai griauna bendrą
psichologinį klimatą“.
Sugrįžtant prie darbo su duomenimis, tai yra (X) duomenų analizės metodų, priemonių ir
procedūrų pasirinkimo etape (X teiginys klausimyne), apklausos dalyvės ir dalyviai teigė,
kad juos „pasirenka pats tyrėjas pagal savo galimybes“. Tačiau, kita vertus, pastebėta, kad
egzistuoja „spaudimas bet kokia kaina turimus duomenis įsprausti į konkrečios teorijos
karkasus, vardan to, vienus duomenis nutylėti, kitus perdėtai sureikšminti“. Ir greičiausiai
todėl su duomenimis dirbama „lengviausiai ir greičiausiai įvykdomomis priemonėmis“,
„duomenys visai neanalizuojami, bet pasinaudojama kitų atlikta analize“, „pasitaiko
duomenų falsifikavimo atvejų, jų rinkimo ir analizės metu“. Be to, egzistuoja „informacijos
ir profesionalaus techninio personalo trūkumas“, kas tiesiogiai veda į toliau cituojamame
komentare aprašytą situaciją:
„Girdėjo, jog yra toks metodas, bet nei kaip, nei kada taikyti, nei ką tai rodo,
nesupranta žmonės. Gauna rezultatus, interpretuoja bet kaip, po to nereikia stebėtis,
kad etikos principai pažeidžiami.“
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Galiausiai, apklausos dalyvės ir dalyviai atkreipė dėmesį, kad duomenų pristatymo
priemonių ir būdų pasirinkimo (XI teiginys klausimyne) ir mokslinių tyrimų rezultatų
pristatymo (XII teiginys klausimyne) etapuose pasitaiko, jog teikiami „referatyvūs, nieko
naujo nepasakantys straipsniai ir pranešimai“, „literatūrinius duomenis apvelkant „savuoju
rūbu“ ir kad „stengiamasi ne atlikti gerą tyrimą ir parašyti gerą tekstą, o rasti asmeniškai
palankų redaktorių, su kuriuo galima susitarti“. Be to, kaip rašyta komentaruose:
„Prastai atliktą tyrimą mėginama užmaskuoti užsienio autorių pavardėmis, kuo
sudėtingesniais tarptautiniais terminais ir įmantria teksto struktūra, nors dažniausiai to
visai nereikia. Dažnai „išvertus“ tokį tekstą į paprastą kalbą paaiškėja, kad jo mintis
nei nauja, nei originali.“
Šalia to, respondentės ir respondentai atkreipė dėmesį ir į tokius etinius pažeidimus kaip,
pavyzdžiui, tyrimų vykdymas ir jų rezultatų pristatymas „pasinaudojant kitų autorių ar
bendraautorių eksperimentais, ar juose surinktais duomenimis, neįtraukiant jų autoriaus į
tyrimus“. Tokio pobūdžio komentaruose galima įžvelgti idėjų vagysčių, plagijavimo ar net
apskritai svetimo darbo pasisavinimo atvejų atspalvius, tačiau kol pastarieji nėra įvardinti
konkrečiai, tokios nuojauta paremtos interpretacijos būtų per daug drąsios.
Galiausiai, papildant mokslinių tyrimų etapų, kuriuose pastebimi etikos pažeidimai, skaičių,
apklausos dalyvės ir dalyviai rašė, kad tai vyksta ne tik vardintuose etapuose, bet ir tiesiogiai
susijusiose, tačiau neminėtose mokslinių tyrimų vykdymo veiklose. Pavyzdžiui,
„administruojant tyrimus“, kai tiesiogiai naudojamasi turima institucine galia. Tokius
atvejus apibendrinantis pavyzdys pateiktas komentaro citatoje:
[tyrimų etikos pažeidimų sričiai būtų priskiriamas] „Finansų paskirstymas instituto
rėmuose. Grietinėlė nugriebia visus įmanomus finansus – tiek konferencijų įrangai,
komandiruotėms, net ir papildomų tyrimų, atliekamų kitoje organizacijoje,
apmokėjimui. Vieniems galima, kitiems – ne.“
Be to, pratęsiant nevienodų galimybių organizacijose temą, svarbu atkreipti dėmesį, kad
„doktorantai yra po padidinamuoju stiklu, bet doktorantai turi „užsimerkti“ matydami
neetiškus profesorių veiksmus“. Taigi pastarieji pasisakymai netiesiogiai rodo, kad
mokslinius tyrimus vykdančiose institucijose trūksta teisingumo bei skaidrumo principų
pirmiausia žmogiškųjų išteklių vadyboje, kad iki (dažniausiai) valstybės finansuojamų
organizacijų dar neatėjo privačiose organizacijose taikomi verslo modeliai, atskaitomybės
reikalavimas iš atskirų struktūros vienetų (centrų, skyrių, katedrų, fakultetų), kai siekiama
ekonomiškai naudoti išteklius, maksimaliai motyvuoti darbuotojus, konkuruoti ir
tarptautinėje švietimo rinkoje vertinamais rodikliais.
Papildomai atliktos koreliacinės mokslinių tyrimų etikos pažeidimų pastebėjimų dažnumų
skirtinguose tyrimo etapuose analizės rezultatai atskleidė kelis įdomius niuansus. Pirma, tarp
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visų pažeidimų pastebėjimų dažnumų egzistuoja statistiškai reikšmingi teigiami koreliaciniai
ryšiai (nuo 0,245 iki 0,866, p < 0,01; 4.5 lentelė). Metodologine prasme tai nurodo į sąlyginai
aukštą originaliai sukonstruotos matavimo skalės patikimumą. Statistiškai, tyrimų etikos
pažeidimų pastebėjimų skirtinguose tyrimo etapuose dažnumo mokslo srityse ir tų pačių
pažeidimų pastebėjimų organizacijose, kuriose vykdomi tyrimai, dažnumų matavimo skalių
patikimumas (t. y. Cronbach’o alfa) yra lygus 0,96. Be to, interpretacine prasme toks
rezultatas atspindi, kaip empirikoje veikia apibendrinto tyrimų etikos klausimų suvokimo ir
žinojimo bendras lygis. Kitaip sakant, tais atvejais, kai minimas lygis yra žemas, tyrimų
etikos pažeidimų nėra pastebima jokiame etape; priešingai – kai lygis yra aukštas, pažeidimų
pastebima daugumoje etapų. Be to, tikėtina, kad nustatyta priklausomybių tendencija atspindi
ne tik turimų žinių mokslinių tyrimų etikos srityje lygį, bet ir jautrumo (ne)etiškam elgesiui
stiprumą. Kitaip sakant, veikiantis dėsningumas yra (bent) dvejopas: pirma – kuo daugiau
žinių turima, tuo daugiau (ir visuose tyrimo etapuose) pažeidimų pastebima; antra – kuo
jautriau reaguojama į moralinius aspektus, tuo daugiau etikos pažeidimų vykdant tyrimus
pastebima; ir, žinoma, priešingai.
Antra, koreliacinės analizės rezultatai kiekybiškai atspindi ir jau aukščiau minėtas sąsajas,
kurios atskleistos analizuojant apklausos dalyvių komentarus. Pavyzdžiui, analizuojant tik
stipriausius koreliacinius ryšius (4.5 lentelė, RS > 0,8), atrandamas stiprus ryšys, rodantis,
kad kuo daugiau pažeidimų pastebima IV tyrimo etape (t. y. užtikrinant mokslinio tyrimo
dalyvių psichologinį saugumą), tuo daugiau pažeidimų pastebima ir VIII tyrimo etape
(t. y. užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba tyrėjo (-s) psichologinį saugumą),
bei kuo daugiau pažeidimų pastebima V tyrimo etape (t. y. užtikrinant mokslinio tyrimo
dalyvių fizinį saugumą), tuo daugiau pažeidimų pastebima ir IX tyrimo etape
(t. y. užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba tyrėjo (-s) fizinį saugumą).
Taigi pasikartojant lieka tik pastebėti, kad ir (bent kai kuriuose) aukščiau pateiktuose
komentaruose apklausos dalyvės ir dalyviai buvo linkę tiesiogiai tapatinti tyrimo dalyves ir
dalyvius su tyrėjomis ir tyrėjais. Šis rezultatas tiesiog patvirtina apklausos dalyvių komentarų
analizės rezultatą, kuris rodo jau ne kartą minėtą žinių stoką tyrimų etikos srityje.
Galiausiai, atsakant į kiek anksčiau šiame skyriuje keltą klausimą, ar nebuvo tapatinama
mokslo sritis su mokslo organizacija vertinant atskiruose tyrimo etapuose pastebimus
mokslinių tyrimų etikos pažeidimus, atlikta papildoma koreliacinė analizė, kuri parodė, kad
visgi tai, kaip dažnai pastebimi tyrimų etikos pažeidimai mokslo srityje ir organizacijoje, yra
tarpusavyje susiję (4.5 lentelė, paskutinis stulpelis). Pastarieji ryšiai, tikėtina, atspindi
anksčiau minėtą žinių mokslinių tyrimų etikos srityje kiekio ir pastebimų pažeidimų sąsają:
kuo daugiau etikos pažeidimų pastebima mokslo srityje, tuo daugiau jų pastebima ir
organizacijoje. Tačiau pastebėtina ir tai, kad šie koreliaciniai ryšiai nėra tiek stiprūs
(t. y. koreliacijos koeficientai RS svyruoja apie 0,5–0,6), kad būtų galima tvirtinti, jog
pastebimų pažeidimų organizacijoje ir mokslo srityje dažnumas yra identiškas.
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4.5 lentelė. Koreliaciniai ryšiai tarp pastebimų mokslinių tyrimų etikos pažeidimų skirtinguose tyrimo etapuose mokslo organizacijoje (ir mokslo srityje) dažnumo
(Koreliacinės analizės rezultatai, Spearman Rho koreliacijos koeficientai)
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XIV: Kita: (Įrašyti)

IV

V
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213
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n
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n
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n
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n
Rs
n
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** Koreliacija reikšminga 0,01 lygmeniu (2-pusė).
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,824(**)
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,517(**)

,608(**)
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,617(**)
238
,645(**)
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,496(**)
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,397(**)
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,649(**)
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,731(**)
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,471(**)

,623(**)
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,562(**)
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,652(**)
258
,450(**)
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,360(**)
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,679(**)
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,677(**)
254
,463(**)

,567(**)
278
,510(**)
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,652(**)
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,473(**)
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,258(**)
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,498(**)
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,557(**)
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,487(**)
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,629(**)
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,806(**)
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,698(**)
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,856(**)
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,803(**)

-,471(**)
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268
-,550(**)

38
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III. Pasirenkant mokslinio tyrimo
dalyvius (objektus)
IV. Užtikrinant mokslinio tyrimo
dalyvių psichologinį saugumą
V. Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių
fizinį saugumą
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metodus ir procedūras
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III
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-,468(**)
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-,511(**)
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-,501(**)
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-,578(**)
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-,484(**)
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-,604(**)
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-,568(**)
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-,592(**)
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Taigi apibendrinant svarbu atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Pirmiausia, dauguma apklausos
dalyvių nurodė, kad tyrimų etikos pažeidimus pastebi gana retai. Tik pavieniais atvejais buvo
nurodyta, kad tokie pažeidimai vyksta kaip kasdienės įprastinės praktikos. Tačiau šalia to,
apklausos dalyvių komentarai atskleidžia, kad visgi tyrimų etikos pažeidimai vyksta
skirtinguose tyrimų etapuose ir veikia skirtingas – individo (t. y. mikro lygmens),
organizacijos (t. y. mezo lygmens) ir net mokslo politikos (t. y. makro lygmens) plotmes.
Galiausiai, pagrindinė pastaruosiuose vertinimuose atsiskleidusi dedamoji yra sąlyginė tyrimų
etikos žinių bei kasdienių praktikų reflektyvumo stoka, kurią, remiantis tyrimo dalyvių
komentarais, sąlygoja ne individų smalsumo ar motyvacijos mokytis stoka, o organizacijos
tvarka, procesai, struktūros, kurios suponuoja skaidrumo, atviro bendravimo, teisingumo
principų ir savireguliacijos trūkumą, lemiantį kartais ironiškus tyrimų etikos vertinimus.

2. Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų skirtinguose tyrimo etapuose
ir jų priežasčių vertinimai
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Pirmojoje šios monografijos dalyje aptartos bendrosios projekto MTEtika anketinės
apklausos dalyvių nurodytos susidūrimų su mokslinių tyrimų etikos pažeidimais tendencijos.
Šiame skyriuje papildomai analizuojamos sąsajos tarp pastebimų mokslinių tyrimų etikos
pažeidimų mokslo srityje ir jų atsiradimą sąlygojančių veiksnių (priežasčių), atliekant tiesinę
regresinę analizę, kurios statistiniai rezultatai pateikti 4.6 lentelėje. Atliekant šią analizę
nustatyta, kad (bent statistiškai) yra galimybė paaiškinti pastebimų tyrimų etikos pažeidimų
dažnumo mokslo srityje vertinimų variacijas, remiantis duomenų rinkimo instrumente
išskirtų pažeidimų atsiradimą sąlygojančių priežasčių vertinimais. Konkrečiau, remiantis
skirtingų mokslinių tyrimų etikos pažeidimų atsiradimą sąlygojančių priežasčių vertinimais,
galima paaiškinti nuo 40 proc. iki 99 proc. pastebimų mokslinių tyrimų etikos pažeidimų
kiekviename (išskyrus XII: Pristatant duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus) etape
dažnumo vertinimų variacijų (t. y. atitinkamai, pakoreguotas regresijos koeficientas R2
svyruoja nuo 0,397 iki 0,988). Tai rodo gana stiprų ryšį tarp tyrimo kintamųjų ir, atitinkamai,
tikėtinas reikšmingas sąsajas tarp tirtų mokslinės veiklos aspektų realybėje. Vizualiai
apibendrintas tiesinės regresinės analizės rezultatais paremtas sąsajų tarp mokslinių tyrimų
etikos pažeidimų pastebėjimų skirtinguose tyrimo etapuose mokslo srityje dažnumų ir
mokslinių tyrimų etikos pažeidimų atsiradimą sąlygojančių veiksnių poveikio stiprumo
vertinimų modelis pateiktas 4.3 pav.
Detalizuojant regresinės analizės rezultatus, papildomai galima formuluoti išvadą, kad visgi
žinių ir patirties stokos, kaip mokslinių tyrimų etikos pažeidimų priežasties, vertinimas
išryškėja kaip vienas pagrindinių veiksnių, sąlygojančių pastebimų tyrimų etikos pažeidimų
dažnumą visuose mokslinio tyrimo etapuose, išskyrus jau minėtus pažeidimus XII: Pristatant
duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus bei I: Pasirenkant mokslinio tyrimo temą / problemą

242

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

ir VI: Nusprendžiant, kokie duomenys bus renkami. Tiksliau, remiantis šios analizės
rezultatais galima teigti, kad (bent) tarp apklausos dalyvių vyrauja tendencija, nurodanti, kad
kuo stipresnis poveikis etikos pažeidimų atsiradimui priskiriamas žinių ir patirties stokai, tuo
rečiau pastebimi mokslinių tyrimų etikos pažeidimai atskiruose tyrimo etapuose. Kalbant
statistiniais terminais, rodikliui Beta (4.6 lentelė) svyruojant nuo -1,358 iki -0,483, galima
tvirtinti, kad didėjant žinių ir patirties stokos poveikio etikos pažeidimų atsiradimo
vertinimui 1 balu, mažėja etikos pažeidimų pastebėjimo dažnumas apytiksliai nuo 0,5 iki 1,5
balo. Toks rezultatas tiesiogiai nurodo ne tik mokslinių tyrimų etikos žinių svarbą, bet ir,
prisimenant santykinai retus etikos pažeidimų pastebėjimų dažnius, galimą tyrimų etikos
žinių stoką bendruomenėje. Toks ryšys implikuoja įžvalgą, kad tyrėjai gali būti linkę siekti
žinių, suvokdami, jog pastarųjų stoka gali lemti etinius pažeidimus. Juo labiau, kad tyrimų
etapai, kuriuose juntamas žinių ar patirties stygius dominuojančiai susiję su tyrimo
metodologija (o ne, pvz., duomenų pristatymu visuomenei), kas gali būti sprendžiama
ieškant profesionalios (sąlyginai – techninės, „kietos“) pagalbos – konsultuojantis su
sociologais, matematikais, antropologais ir kt. Tuo metu „minkštieji“, vienareikšmių
atsakymų neturintys klausimai, pavyzdžiui, mokslinio tyrimo temos pasirinkimas arba tyrimo
rezultatų komunikavimo visuomenei formos, su žinių ir patirties stoka, apklausos dalyvių
nuomone, nesusiję.
Antra pagal reikšmingumą pastebimų mokslinių tyrimų etikos pažeidimų dažnumą
sąlygojanti priežastis yra organizacijos kultūra. Regresinės analizės rezultatai rodo, kad,
priešingai nei žinių ir patirties stokos poveikio vertinimo atveju, (bent) tarp apklausos
dalyvių pastebima tendencija, kad kuo reikšmingesniu laikomas organizacijos kultūros
poveikis etikos pažeidimų atsiradimui (arba neatsiradimui), tuo dažniau pastebimi etikos
pažeidimai tokiuose tyrimo etapuose, kaip mokslinio tyrimo dalyvių (objektų) pasirinkimas
(B = 0,963), duomenų rinkimo metodų, priemonių, procedūrų pasirinkimas (B = 0,888),
duomenų analizės metodų ir procedūrų pasirinkimas (B = 0,769), kitų atliktų mokslinių
tyrimų rezultatų recenzavimas, vertinimas, kritikavimas (B = 0,512). Taigi šis rezultatas
nurodo, kad organizacijos (ar laboratorijos, tyrėjų grupės) vertybinės nuostatos ir elgesio
standartai gali padidinti jos darbuotojų jautrumą (pastabumą) tyrimų etikos pažeidimams.
Suvokiant organizacijos kultūrą, kaip organizacijos nariams bendrų simbolių, vertybių,
įsitikinimų, elgesio normų visumą, kurią įtvirtina organizacijos struktūros, sistemos bei
praktikos (Alvesson, 2011; Schein, 1990), toks rezultatas nurodo organizacijos kultūros
svarbą didinant organizacijos narių jautrumą mokslinių tyrimų etikos pažeidimams
minėtuose tyrimo etapuose. Be to, šis rezultatas kelia poreikį gilintis į konkrečios
organizacijos kultūros poveikį etiniams pažeidimams ateityje, siekiant nustatyti vertybes ir
sistemas, užkertančias kelią šiems nusižengimams.
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Nestandartizuoti
Standartizuoti
koeficientai
koeficientai
Std.
B
paklaida
Beta
Priklausomas kintamasis 1. Pasirenkant mokslinio tyrimo temą / problemą
Pakoreguotas R2=0,964
(Konstanta)
10,235
1,147
3.2. Mokslinių tyrimų etikos prevencijos mechanizmų ir priemonių išplėtojimo lygmuo
-0,525
0,103
-0,502
1.4. Asmeninės vertybės
0,521
0,089
0,409
2.3. Konkurencija tarp organizacijos padalinių
-0,559
0,083
-0,495
4.1. Nepakankamas mokslinių tyrimų etikos klausimų nusakymas nacionaliniuose teisės aktuose
-0,488
0,097
-0,456
2.2. Egzistuojantys mokslinių tyrimų etikos reguliavimo mechanizmai ir priemonės
0,279
0,1
0,258
Priklausomas kintamasis 2. Pasirenkant aplinką, kurioje bus atliekamas mokslinis tyrimas
Pakoreguotas R2=0,397
(Konstanta)
9,424
1,361
1.1. Žinių ir / arba patirties stoka
-0,515
0,206
-0,687
Priklausomas kintamasis 3. Pasirenkant mokslinio tyrimo dalyvius (objektus)
Pakoreguotas R2=0,698
(Konstanta)
2,418
2,588
2.4. Organizacijos kultūra
0,963
0,274
0,644
1.1. Žinių ir / arba patirties stoka
-0,624
0,189
-0,604
Priklausomas kintamasis 4. Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių psichologinį saugumą
Pakoreguotas R2=0,723
(Konstanta)
6,405
2,176
1.1. Žinių ir / arba patirties stoka
-1,008
0,21
-0,876
3.3. Sprendimus dėl mokslinių tyrimų finansavimo priimančių asmenų interesų konfliktai
0,737
0,256
0,526
Priklausomas kintamasis 5. Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių fizinį saugumą
Pakoreguotas R2=0,933
(Konstanta)
11,394
1,068
1.1. Žinių ir / arba patirties stoka
-1,358
0,122
-0,969
4.1. Nepakankamas mokslinių tyrimų etikos klausimų nusakymas nacionaliniuose teisės aktuose
0,469
0,124
0,330
Priklausomas kintamasis 6. Nusprendžiant, kokie duomenys bus renkami
Pakoreguotas R2=0,692
(Konstanta)
13,796
1,545
1.6. Mokslo bendruomenės savireguliacijos trūkumas
-0,789
0,181
-0,855
Priklausomas kintamasis 7. Pasirenkant duomenų rinkimo metodus, priemones ir procedūras
Pakoreguotas R2=0,692
(Konstanta)
2,585
2,243
2.4. Organizacijos kultūra
0,888
0,237
0,692
1.1. Žinių ir / arba patirties stoka
-0,483
0,164
-0,544

t

Reikšmingumas

8,923
-5,116
5,826
-6,726
-5,022
2,789

0,001
0,007
0,004
0,003
0,007
0,049

6,925
-2,502

0,001
0,041

0,934
3,516
-3,297

0,381
0,01
0,013

2,944
-4,794
2,877

0,022
0,002
0,024

10,666
-11,098
3,778

0,001
0,001
0,007

8,931
-4,357

0,001
0,003

1,153
3,741
-2,942

0,287
0,007
0,022
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4.6 lentelė. Statistiniai ryšiai tarp mokslinių tyrimų etikos pažeidimų mokslo srityje dažnumo ir tikėtinų pažeidimų priežasčių: priežasčių
stiprumo poveikio pažeidimų dažnumui modeliai
(Tiesinės regresinės analizės rezultatai)

4.6 lentelės tęsinys. Statistiniai ryšiai tarp mokslinių tyrimų etikos pažeidimų mokslo srityje dažnumo ir tikėtinų pažeidimų priežasčių: priežasčių
stiprumo poveikio pažeidimų dažnumui modeliai
(Tiesinės regresinės analizės rezultatai)
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t

Reikšmingumas

5,108
-6,826
2,845

0,001
0,001
0,025

20,466
-17,114
-6,879
-3,409

0,001
0,001
0,002
0,027

1,674
-3,896
2,877

0,138
0,006
0,024

12,366
-4,768
-2,491

0,001
0,002
0,042

3,261
-8,11
3,905
3,146

0,017
0,001
0,008
0,002

5,781
-2,84

0
0,022
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Nestandartizuoti
Standartizuoti
koeficientai
koeficientai
B
Std. paklaida
Beta
Priklausomas kintamasis 8. Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba tyrėjo (-s) psichologinį saugumą
Pakoreguotas R2=0,835
(Konstanta)
8,266
1,618
1.1. Žinių ir / arba patirties stoka
-1,067
0,156
-0,963
3.3. Sprendimus dėl mokslinių tyrimų finansavimo priimančių asmenų interesų konfliktai
0,542
0,19
0,401
Priklausomas kintamasis 9. Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba tyrėjo (-s) fizinį saugumą
Pakoreguotas R2=0,988
(Konstanta)
20,746
1,014
1.1. Žinių ir / arba patirties stoka
-1,324
0,077
-0,932
1.2. Laiko stoka
-0,368
0,054
-0,308
1.5. Konkurencija tarp mokslo bendruomenės narių
-0,431
0,126
-0,189
Priklausomas kintamasis 10. Pasirenkant duomenų analizės metodus ir procedūras
Pakoreguotas R2=0,701
(Konstanta)
4,229
2,526
1.1. Žinių ir / arba patirties stoka
-0,72
0,185
-0,711
2.4. Organizacijos kultūra
0,769
0,267
0,525
Priklausomas kintamasis 12. Pristatant duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus
Pakoreguotas R2=0,821
(Konstanta)
12,476
1,009
1.1. Žinių ir / arba patirties stoka
-0,651
0,136
-0,722
4.2. Tarpinstitucinė konkurencija mokslinius tyrimus vykdančių organizacijų tarpe
-0,32
0,128
-0,377
Priklausomas kintamasis 13. Recenzuojant, vertinant, kritikuojant kitų atliktų mokslinių tyrimų rezultatus
Pakoreguotas R2=0,909
(Konstanta)
4,808
1,475
1.1. Žinių ir / arba patirties stoka
-1,266
0,156
-1,184
2.2. Egzistuojantys mokslinių tyrimų etikos reguliavimo mechanizmai ir priemonės
0,642
0,164
0,585
2.4. Organizacijos kultūra
0,512
0,163
0,331
Priklausomas kintamasis 14. Kita (įrašyti)
Pakoreguotas R2=0,440
(Konstanta)
9,739
1,685
4.2. Tarpinstitucinė konkurencija mokslinius tyrimus vykdančių organizacijų tarpe
-0,658
0,232
-0,709

I:
Pasirenkant
mokslinio
tyrimo temą
/ problemą

1.4. Asmeninės
vertybės

II:
Pasirenkant
aplinką,
kurioje bus
atliekamas
mokslinis
tyrimas

III:
Pasirenkant
mokslinio
tyrimo
dalyvius
(objektus)

IV:
Užtikrinant
mokslinio
tyrimo
dalyvių
psichologinį
saugumą
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4.1. Nepakankamas mokslinių
tyrimų etikos klausimų
nusakymas nacionaliniuose
teisės aktuose

2.3. Konkurencija tarp
organizacijos padalinių

3.2. Mokslinių
tyrimų etikos
prevencijos
mechanizmų ir
priemonių
išplėtojimo
lygmuo

2.2. Egzistuojantys mokslinių
tyrimų etikos reguliavimo
mechanizmai ir priemonės

V:
Užtikrinant
mokslinio
tyrimo
dalyvių fizinį
saugumą

VI:
Nusprendžiant, kokie
duomenys
bus renkami

VII:
Pasirenkant
duomenų
rinkimo
metodus,
priemones ir
procedūras

1.6. Mokslo
bendruomenės
savireguliacijos
trūkumas

VIII:
Užtikrinant
mokslinio tyrimo grupės
narių ir / arba
tyrėjo (-s)
psichologinį
saugumą

1.2.
Laiko
stoka

IX:
Užtikrinant
mokslinio tyrimo grupės
narių ir / arba
tyrėjo (-s)
fizinį
saugumą

X:
Pasirenkant
duomenų
analizės
metodus ir
procedūras

1.5. Konkurencija
tarp mokslo
bendruomenės
narių

3.3. Sprendimus dėl
mokslinių tyrimų
finansavimo priimančių
asmenų interesų konfliktai

XII:
Pristatant
duomenis ir
mokslinių
tyrimų
rezultatus

XIII:
Recenzuojant
, vertinant,
kritikuojant
kitų atliktų
mokslinių
tyrimų
rezultatus

2.4. Organizacijos
kultūra

1.1. Žinių ir / arba patirties
stoka

XI:
Pasirenkant
duomenų
pristatymo
priemones ir
būdus

4.2. Tarpinstitucinė
konkurencija
mokslinius tyrimus
vykdančių
organizacijų tarpe

XIV:
Kita:
(Įrašyti)

PASTABA: 4.3 pav. interpretuotinas tiesioginėje sąsajoje su 4.6 lentelėje pateiktais tiesinės regresinės analizės rezultatais. Tiesi linija paveiksle nurodo teigiamus, o punktyrinė –
neigiamus tiesinės regresijos koeficientus Beta.
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4.3 pav. Apibendrintas sąsajų tarp mokslinių tyrimų etikos pažeidimų skirtinguose tyrimo etapuose mokslo srityje pastebėjimų dažnumų ir mokslinių tyrimų
etikos pažeidimų atsiradimą sąlygojančių veiksnių poveikio stiprumo modelis
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Kitas įdomus regresinės analizės rezultatas – statistinė sąsaja tarp kintamojo „Sprendimus dėl
mokslinių tyrimų finansavimo priimančių asmenų interesų konfliktai“, kaip etikos pažeidimų
atsiradimą sąlygojančio veiksnio, ir kintamųjų, nusakančių etikos pažeidimų dažnumą
tokiuose tyrimo etapuose, kaip IV: Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių psichologinį
saugumą ir VIII: Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba tyrėjo (-s) psichologinį
saugumą. Tiksliau, statistinis rezultatas nurodo tendenciją, kad juo stipresnis poveikis
priskiriamas minimiems konfliktams, kaip sąlygojantiems etikos pažeidimų atsiradimą, tuo
dažniau pastebimi tyrimų etikos pažeidimai ką tik nurodytuose tyrimo etapuose. Pirmuoju iš
minimų atvejų interesų konfliktų poveikio stiprumo vertinimas padidina pastebimų
pažeidimų mokslo srityje dažnį 0,7 balo, antruoju – 0,5 balo. Be to, ir mokslo bendruomenės
savireguliacijos trūkumas, kaip tyrimų etikos pažeidimus sąlygojantis veiksnys, veikia
neigiama kryptimi tyrimų etikos pažeidimų (bet tik etape VI: Nusprendžiant, kokie
duomenys bus renkami) pastebėjimo dažnumą (Beta = -0,855): kuo stipresnis poveikis
priskiriamas savireguliacijos trūkumui, tuo rečiau pastebimi tyrimų etikos pažeidimai.
Galiausiai, atskirai analizuojant pastebimų etikos pažeidimų dažnumo priklausomybes nuo
pažeidimų atsiradimo priežasčių, verta atkreipti dėmesį į (I) mokslinio tyrimo problemos
pasirinkimą, kaip atskirą tyrimo etapą, kadangi čia susisieja kelios priežastys, leidžiančios
paaiškinti beveik visą vertinimo variaciją (pakoreguotas R2 = 0,964). Konkrečiau, šiuo atveju
persidengia kelių skirtinguose – individo, organizacijos ir visos mokslo sistemos –
lygmenyse veikiančių dedamųjų vertinimai: Mokslinių tyrimų etikos prevencijos
mechanizmų ir priemonių išplėtojimo lygmens, Asmeninių vertybių, Konkurencijos tarp
organizacijos padalinių, Nepakankamo mokslinių tyrimų etikos klausimų nusakymo
nacionaliniuose teisės aktuose ir Egzistuojančių mokslinių tyrimų etikos reguliavimo
mechanizmų ir priemonių. Pastebėtina, kad sekant Beta rodikliais, tyrimų etikos pažeidimai
pasirenkant tyrimo problematiką pastebimi dažniau tais atvejais, kai (be viso kito)
asmeninėms vertybėms ir egzistuojantiems mokslinių tyrimų etikos reguliavimo
mechanizmams ir priemonėms priskiriamas stipresnis vaidmuo, kaip sąlygojantiems
pažeidimų atsiradimą. Tačiau, šalia to, yra ir priešinga tendencija: pažeidimai dažniau
pastebimi tada, kai mokslinių tyrimų etikos prevencijos mechanizmų ir priemonių
išplėtojimo lygmeniui, konkurencijai tarp organizacijos padalinių ir nepakankamam
mokslinių tyrimų etikos klausimų nusakymui nacionaliniuose teisės aktuose priskiriama
silpnesnė reikšmė sąlygojant etikos pažeidimus. Interpretuojant tokį rezultatą pirmiausia
verta atkreipti dėmesį į socialine prasme teigiamų ir neigiamų veiksnių (o tuo pačiu –
teigiamų ir neigiamų matematinių ženklų) sąsajas. Konkrečiau, čia išryškėja asmeninės
mokslo bendruomenės narių vertybės ir (mokslinių tyrimų) etikos vadybos priemonės
organizacijose, kaip veiksniai, kurie teigiamai sąlygoja etikos pažeidimų pastebėjimus, o likę
veiksniai – neigiamai. Vadinasi, darbuotojų mokymai tyrimų etikos klausimais, siejant
pastaruosius su asmeninėmis vertybėmis, stiprinant teigiamą savimonę ir socialinę tapatybę –
priklausymą garbingai bendruomenei, gali turėti įtakos mažinant etinių pažeidimų skaičių.
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Be to, mokslo organizacijose egzistuojančių mokslinių tyrimų etikos reguliavimo
mechanizmų ir priemonių vertinimas kaip veiksnio, kuris sąlygoja pastebimų etikos
pažeidimų mokslo srityje dažnį, turi (bent statistine prasme) įtakos tam, kaip dažnai
pastebimi etikos pažeidimai recenzuojant, vertinant, kritikuojant kitų atliktų mokslinių
tyrimų rezultatus. Šiuo atveju statistiniai rodikliai verčia galvoti, kad kuo stipriau
akcentuojamos minėtos vadybos priemonės organizacijoje, tuo dažniau pastebimi pažeidimai
minėtoje mokslinės veiklos dalyje. Ir vėl kalbant statistiniais terminais: 1 balu aukštesnis
etikos vadybos priemonių vertinimas sąlygoja pastebimų pažeidimų dažnio padidėjimą
daugiau nei puse balo (B = 0,642). Taigi remiantis regresinės analizės rezultatais reiktų
galvoti, kad etikos pažeidimų dažnumas recenzuojant, vertinant, kritikuojant kitų atliktų
mokslinių tyrimų rezultatus yra lemiamas tokių pažeidimų atsiradimą sąlygojančių veiksnių,
kaip: (a) žinių ir / arba patirties stoka, (b) egzistuojantys mokslinių tyrimų etikos reguliavimo
mechanizmai ir priemonės (atsižvelgiant į aukščiau aptartus duomenis komentarų pavidalu –
jų trūkumas) bei (c) organizacijos kultūra. Toks rezultatas siūlo galimą interpretaciją: kuo
daugiau turima žinių ir / arba patirties, kuo geriau išplėtotos (mokslinių tyrimų) etikos
priemonės mokslo organizacijoje ir kuo palankesnės etiniams sprendimams organizacijos
vertybės ir jas įtvirtinančios sistemos, tuo mažiau pažeidimų pastebima procesuose,
susijusiuose su kolegių ir kolegų mokslinių darbų vertinimais (kadangi tokioje aplinkoje jų
tiesiog mažiau).

3. Elgsena susidūrus su tyrimų etikos dilema ar pastebėjus tyrimų etikos
pažeidimą: konsultacijos ir skundai
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Kaip rodo 4.4 pav. pateikti apibendrinti rezultatai, susidūrus su etine dilema renkantis tyrimo
temą ar problemą ir (tikėtina) stokojant žinių ir / arba kompetencijos ją išspręsti, visgi
dažniausiai ieškoma aktualios informacijos savarankiškai studijuojant atitinkamą literatūrą
(vidutinis vertinimas = 7,4 balai, std. nuokr = 3,1) (4.7 lentelė). Kiek rečiau tokiais atvejais
kreipiamasi į koleges ir kolegas (vidutinis vertinimas = 6,1 balai, std. nuokr = 3,2) ar savo
padalinio vadovę ar vadovą (vidutinis vertinimas = 5,2 balai, std. nuokr = 2,2). Tačiau beveik
niekada susidūrus su etine dilema šiame – iš tiesų pirmajame ir pagrindiniame – etape
nesikreipiama į mokslinius tyrimus administruojančio padalinio organizacijoje specialistes ir
specialistus, į specialaus organizacijos padalinio, suformuoto prižiūrėti mokslinių tyrimų
etiką, specialistes ir specialistus, į savo organizacijos administraciją, į specialios nacionalinės
institucijos, įsteigtos prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką, specialistes ir specialistus, į mokslinį
tyrimą finansuojančios nacionalinės organizacijos specialistes ir specialistus, į mokslinį tyrimą
finansuojančios tarptautinės organizacijos specialistes ir specialistus (vidurkiai = 1,9–3,3,
std. nuokr. = 2,1–2,9).
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4.4 pav. Konsultacijos susidūrus su etine dilema skirtinguose mokslinio tyrimo etapuose
kreipimosi dažnių 95 proc. vidurkių pasikliovimo intervalai
Kaip dažnai kreipiatės konsultacijos, patarimo,
pagalbos sprendžiant šias dilemas į ...
1. ... savo koleges ir kolegas
2. ... savo padalinio vadovę ar vadovą
3. ... mokslinius tyrimus administruojančio padalinio organizacijoje specialistes ir specialistus
4. ... specialaus organizacijos padalinio, suformuoto prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką, specialistes ir
specialistus
5. ... savo organizacijos administraciją
6. ... specialios nacionalinės institucijos, įsteigtos
prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką, specialistes ir
specialistus
7. ... mokslinį tyrimą finansuojančios nacionalinės
organizacijos specialistes ir specialistus
8. ... mokslinį tyrimą finansuojančios tarptautinės
organizacijos specialistes ir specialistus
9. Ieškau informacijos savarankiškai studijuodama
(-as) atitinkamą literatūrą

Labiau detalizuojant pastaruosius rezultatus ir atskiriant elgesio būdus susidūrus su etikos
dilemomis skirtinguose tyrimo etapuose, pastebima ta pati tendencija: akivaizdžiai dažniausios
elgesio formos susidūrus su etikos dilemomis skirtinguose tyrimo etapuose yra kreiptis
konsultacijų į savo koleges ir kolegas (vidurkiai = 5,7–6,7 balai, std. nuokr. = 2,9–3,3) arba
ieškoti aktualios informacijos savarankiškai studijuojant (vidurkiai = 5,4–7,4 balai,
std. nuokr. = 3,1–3,8); kiek rečiau – kreiptis konsultacijos į padalinio vadovę ar vadovą
(vidurkiai = 4,6–5,5 balai, std. nuokr. = 3,2-3,5) (4.5 pav., 4.7 lentelė). Tačiau šioje vietoje
svarbu pastebėti, kad vis dėlto tokiais atvejais, kai su etikos dilemomis susiduriama siekiant
užtikrinti mokslinio tyrimo dalyvių fizinį saugumą ar mokslinio tyrimo grupės narių ir / arba
tyrėjo (-s) psichologinį saugumą, sprendžiant, kokie duomenys bus renkami, renkantis duomenų
rinkimo metodus ir procedūras, renkantis duomenų pristatymo priemones ir būdus ar tiesiog
pristatant duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus, santykinai dažniausiai konsultacijų
kreipiamasi į koleges ir kolegas. Tačiau tais atvejais, kai su etikos dilemomis susiduriama
renkantis aplinką, kurioje bus atliekamas mokslinis tyrimas ar priimant sprendimus dėl
mokslinio tyrimo dalyvių (objektų) ar dėl to, kokie duomenų analizės metodai, priemonės ir
procedūros bus naudojami – santykinai dažniau ieškoma reikiamos informacijos savarankiškai
studijuojant atitinkamą literatūrą. Be to, įdomu dar ir tai, kad santykinai dažniau kreipiamasi į
savo padalinio vadovę ar vadovą tais atvejais, kai su tyrimų etikos dilema susiduriama
sprendžiant, kokie duomenys bus renkami ir renkantis duomenų rinkimo metodus ir procedūras.
Kita vertus, galimai žemą organizacinio pasitikėjimo lygį nurodo tai, kad, remiantis apklausos
dalyvių nuomone, susidūrus su tyrimų etikos dilemomis visiškai retai kreipiamasi (arba beveik
niekada nesikreipiama) į mokslinius tyrimus administruojančio padalinio organizacijoje
specialistes ir specialistus, specialaus organizacijos padalinio, suformuoto prižiūrėti mokslinių
tyrimų etiką, specialistes ir specialistus, savo organizacijos administraciją ar specialios
nacionalinės institucijos, įsteigtos prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką, specialistes ir specialistus,
mokslinį tyrimą finansuojančios nacionalinės organizacijos specialistes ir specialistus, mokslinį
tyrimą finansuojančios tarptautinės organizacijos specialistes ir specialistus (vidurkiai = 1,5–3,3,
std. nuokr. = 1,3–3,0) (4.5 pav., 4.7 lentelė). Kreipimosi konsultacijos dažnių tendencijos išlieka
beveik nepakitusios sprendžiant skirtinguose tyrimo etapuose kylančias dilemas (4.5 pav.).
249

MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKOS DILEMOS IR PAŽEIDIMAI: ELGSENA IR IŠDAVOS

4.5 pav. Konsultacijos susidūrus su etine dilema skirtinguose mokslinio tyrimo etapuose kreipimosi
dažnių 95 proc. vidurkių pasikliovimo intervalai

Paveikslų numeracijos kodavimas:
I : Pasirenkant mokslinio tyrimo temą/problemą
II: Pasirenkant aplinką, kurioje bus atliekamas mokslinis tyrimas
III: Pasirenkant mokslinio tyrimo dalyvius (objektus)
IV: Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių psichologinį saugumą
V: Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių fizinį saugumą
VI: Nusprendžiant, kokie duomenys bus renkami
VII: Pasirenkant duomenų rinkimo metodus ir procedūras
VIII: Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir/arba tyrėjo(-s)
psichologinį saugumą
IX: Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir/arba tyrėjo(-s)
fizinį saugumą
X: Pasirenkant duomenų analizės metodus, priemones ir
procedūras
XI: Pasirenkant duomenų pristatymo priemones ir būdus
XII: Pristatant duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus
XIII: Recenzuojant, vertinant, kritikuojant kitų atliktų mokslinių
tyrimų rezultatus
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Kaip dažnai kreipiatės konsultacijos, patarimo, pagalbos
sprendžiant šias dilemas į ...
1. ... savo koleges ir kolegas
2. ... savo padalinio vadovę ar vadovą
3. ... mokslinius tyrimus administruojančio padalinio
organizacijoje specialistes ir specialistus
4. ... specialaus organizacijos padalinio, suformuoto
prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką, specialistes ir specialistus
5. ... savo organizacijos administraciją
6. ... specialios nacionalinės institucijos, įsteigtos prižiūrėti
mokslinių tyrimų etiką, specialistes ir specialistus
7. ... mokslinį tyrimą finansuojančios nacionalinės
organizacijos specialistes ir specialistus
8. ... mokslinį tyrimą finansuojančios tarptautinės
organizacijos specialistes ir specialistus
9. Ieškau informacijos savarankiškai studijuodama(-as)
atitinkamą literatūrą
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4.5 pav. tęsinys. Konsultacijos susidūrus su etine dilema skirtinguose mokslinio tyrimo etapuose
kreipimosi dažnių 95 proc. vidurkių pasikliovimo intervalai

Paveikslų numeracijos kodavimas:
I : Pasirenkant mokslinio tyrimo temą/problemą
II: Pasirenkant aplinką, kurioje bus atliekamas mokslinis tyrimas
III: Pasirenkant mokslinio tyrimo dalyvius (objektus)
IV: Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių psichologinį saugumą
V: Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių fizinį saugumą
VI: Nusprendžiant, kokie duomenys bus renkami
VII: Pasirenkant duomenų rinkimo metodus ir procedūras
VIII: Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir/arba tyrėjo(-s)
psichologinį saugumą
IX: Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir/arba tyrėjo(-s)
fizinį saugumą
X: Pasirenkant duomenų analizės metodus, priemones ir
procedūras
XI: Pasirenkant duomenų pristatymo priemones ir būdus
XII: Pristatant duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus
XIII: Recenzuojant, vertinant, kritikuojant kitų atliktų mokslinių
tyrimų rezultatus
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Kaip dažnai kreipiatės konsultacijos, patarimo, pagalbos
sprendžiant šias dilemas į ...
1. ... savo koleges ir kolegas
2. ... savo padalinio vadovę ar vadovą
3. ... mokslinius tyrimus administruojančio padalinio
organizacijoje specialistes ir specialistus
4. ... specialaus organizacijos padalinio, suformuoto
prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką, specialistes ir specialistus
5. ... savo organizacijos administraciją
6. ... specialios nacionalinės institucijos, įsteigtos prižiūrėti
mokslinių tyrimų etiką, specialistes ir specialistus
7. ... mokslinį tyrimą finansuojančios nacionalinės
organizacijos specialistes ir specialistus
8. ... mokslinį tyrimą finansuojančios tarptautinės
organizacijos specialistes ir specialistus
9. Ieškau informacijos savarankiškai studijuodama(-as)
atitinkamą literatūrą
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I: Pasirenkant
mokslinio tyrimo
Kaip dažnai kreipiatės
konsultacijos, patarimo, pagalbos temą / problemą
sprendžiant šias dilemas į ...
Vidur- Std.
n
kis nuokr.
1. ... savo koleges ir kolegas
149 6,1 3,211
2. ... savo padalinio vadovę ar
143 5,2 3,217
vadovą
3. ... mokslinius tyrimus administruojančio padalinio organizacijoje 140 3,3 2,887
specialistes ir specialistus
4. ... specialaus organizacijos padalinio, suformuoto prižiūrėti mo137 2,6 2,760
kslinių tyrimų etiką, specialistes ir
specialistus
5. ... savo organizacijos adminis139 2,5 2,400
traciją
6. ... specialios nacionalinės institucijos, įsteigtos prižiūrėti moksli133 1,9 2,309
nių tyrimų etiką, specialistes ir
specialistus
7. ... mokslinį tyrimą finansuojančios nacionalinės organizacijos
134 2,1 2,148
specialistes ir specialistus
8. ... mokslinį tyrimą finansuojančios tarptautinės organizacijos
134 1,9 2,069
specialistes ir specialistus
9. Ieškau informacijos savarankiškai studijuodama (-as) atitinkamą 146 7,4 3,107
literatūrą

VII: Pasirenkant
V: Užtikrinant
IV: Užtikrinant
II: Pasirenkant
VI: Nusprendžiant,
III: Pasirenkant
duomenų rinkimo
mokslinio tyrimo
mokslinio tyrimo
aplinką, kurioje bus
kokie duomenys
mokslinio tyrimo
metodus, priemones
dalyvių fizinį
dalyvių psicholoatliekamas
bus renkami
dalyvius (objektus)
ir procedūras
saugumą
ginį saugumą
mokslinis tyrimas
Vidur- Std.
Vidur- Std.
Vidur- Std.
Vidur- Std.
Vidur- Std.
Vidur- Std.
n
n
n
n
n
n
kis nuokr.
kis nuokr.
kis nuokr.
kis nuokr.
kis nuokr.
kis nuokr.
103 5,9
3,112 134 6,1 3,015 85
6,2 3,218 63
5,7 3,317 112 6,7 2,856 113 6,6 2,945
97

5,0

3,280 125

4,6

3,288

81

5,0

3,516

60

5,0

3,481 106

5,5

3,459 104

5,4

3,369

96

2,7

2,515 122

2,5

2,661

79

2,3

2,541

62

2,9

3,017 104

2,8

2,906 101

2,6

2,754

93

2,3

2,248 115

2,1

2,488

79

2,0

2,345

62

2,5

2,896 103

2,0

2,366

98

2,0

2,284

91

2,4

2,256 121

2,1

2,259

76

2,0

2,203

60

2,5

2,646 101

2,1

2,282 101

1,8

1,958

92

1,9

2,089 119

2,0

2,441

78

2,0

2,395

63

2,1

2,401 102

1,8

2,114 102

1,8

2,056

91

2,0

2,000 116

1,9

2,131

75

1,7

2,106

58

2,0

2,251 103

1,9

2,240 101

1,7

1,670

89

1,7

1,715 117

1,8

2,040

79

1,7

1,953

63

2,0

2,136 100

1,9

2,197

96

1,6

1,802

94

5,8

3,728 122

6,3

3,657

79

6,3

3,656

60

5,4

3,846 109

6,5

3,753 106

6,5

3,709
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4.7 lentelė. Konsultacijos susidūrus su etine dilema skirtinguose mokslinio tyrimo etapuose kreipimosi dažnių vidurkiai

4.7 lentelės tęsinys. Konsultacijos susidūrus su etine dilema skirtinguose mokslinio tyrimo etapuose kreipimosi dažnių vidurkiai
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XIII: Recenzuojant,
vertinant,
XIV: Kita:
kritikuojant kitų
(įrašykite)
atliktų mokslinių
tyrimų rezultatus
Vidur- Std.
Vidur- Std.
Vidur- Std.
Vidur- Std.
n
n
n
n
kis nuokr.
kis nuokr.
kis nuokr.
kis nuokr.
78 6,5 3,044 84 6,4 2,948 125 6,0 3,091 9
5,7 3,041

XII: Pristatant
XI: Pasirenkant
duomenis ir
duomenų
mokslinių tyrimų
pristatymo
rezultatus
priemones ir būdus

74

5,3

3,311 75

5,0

3,353 115

4,9

3,253

8

4,6

3,335

68

2,8

2,757 70

2,6

2,671 110

2,5

2,752

8

2,6

2,200

65

1,8

1,886 69

1,8

2,026 105

1,7

1,968

8

2,8

2,659

63

1,7

1,598 70

1,9

2,159 105

1,8

1,913

8

2,1

1,553

66

1,7

1,776 70

1,8

2,151 104

1,6

1,653

7

2,0

1,826

63

1,7

1,868 69

1,9

2,208 104

1,6

1,920

8

2,0

1,195

64

1,9

2,122 68

1,8

2,123 102

1,4

1,390

8

1,5

0,756

73

6,3

3,602 73

6,3

3,757 110

6,5

3,677

9

4,4

3,678
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IX: Užtikrinant
VIII: Užtikrinant
X: Pasirenkant
mokslinio tyrimo mokslinio tyrimo
duomenų analizės
grupės narių ir / ar- grupės narių ir /
Kaip dažnai kreipiatės
metodus ir
arba tyrėjo (-s)
konsultacijos, patarimo, pagalbos ba tyrėjo (-s) psiprocedūras
fizinį saugumą
chologinį saugumą
sprendžiant šias dilemas į ...
Vidur- Std.
Vidur- Std.
Vidur- Std.
n
n
n
kis nuokr.
kis nuokr.
kis nuokr.
1. ... savo koleges ir kolegas
73 5,9 3,095 56 5,7 3,082 101 6,4 2,953
2. ... savo padalinio vadovę ar
71 4,8 3,478 58 4,8 3,267 93
5,3 3,396
vadovą
3. ... mokslinius tyrimus administruojančio padalinio organizacijoje 67 2,7 2,731 51 3,1 2,922 89
2,3 2,403
specialistes ir specialistus
4. ... specialaus organizacijos padalinio, suformuoto prižiūrėti mo67 2,0 2,205 54 2,0 2,028 88
1,7 1,709
kslinių tyrimų etiką, specialistes ir
specialistus
5. ... savo organizacijos adminis69 2,0 2,139 51 2,1 2,065 90
1,6 1,692
traciją
6. ... specialios nacionalinės institucijos, įsteigtos prižiūrėti moksli68 1,9 2,026 54 2,0 2,223 90
1,5 1,623
nių tyrimų etiką, specialistes ir
specialistus
7. ... mokslinį tyrimą finansuojančios nacionalinės organizacijos
67 1,9 2,289 53 2,0 2,112 88
1,5 1,348
specialistes ir specialistus
8. ... mokslinį tyrimą finansuojančios tarptautinės organizacijos
65 1,6 1,720 53 1,9 1,859 85
1,6 1,707
specialistes ir specialistus
9. Ieškau informacijos savarankiškai studijuodama (-as) atitinkamą 68 5,6 3,802 54 5,7 3,701 92
6,9 3,616
literatūrą
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Apibendrinant derėtų konstatuoti, kad remiantis apklausos dalyvių pateikta informacija nėra
galima identifikuoti aiškiai išsiskiriančių tyrimų etikos dilemų, su kuriomis susiduriama
vykdant mokslinius tyrimus nei susidūrimų dažnumo, nei žinių jai spręsti stokos /
pakankamumo prasme, vis dėlto akivaizdu, kad (bent) dauguma atvejų mokslinių tyrimų
etikos dilemų sprendimų paieška išlieka konkrečios tyrėjos ar konkretaus tyrėjo asmeniniu
reikalu (labai tikėtina) privačių pokalbių su artimiausiomis kolegėmis ir kolegomis plotmėje.
Tuo metu dažniausia apklausos dalyvių elgesio forma pastebėjus etikos pažeidimus yra
atkreipti pažeidėjos ar pažeidėjo dėmesį į pažeidimą kolegiška pastaba (4.8 lentelė). Kitaip
sakant, beveik penktadalis savo atsakymus į šį klausimą pateikusių apklausos dalyvių
nurodė, kad šitaip elgiasi „(beveik) kiekvieną kartą tai pastebėjus“; beveik pusės apklausos
dalyvių atsakymai svyravo tarp 7 ir 10 balų (kai 10 balų reiškė minėtąjį „Kiekvieną kartą tai
pastebėjus“). Antroji pagal dažnumą elgesio pastebėjus tyrimų etikos pažeidimus forma –
atkreipti pažeidėjo ar pažeidėjos dėmesį į pažeidimą primenant ir / arba paaiškinant
mokslinių tyrimų etikos principus, galimas pažeidimų pasekmes ir pan. Taip pastebėję
pažeidimus elgiasi beveik penktadalis apklausos dalyvių.
Priešingai, rečiausios elgesio formos susidūrus su etikos pažeidimu tarp apklausos dalyvių
yra informuoti apie pažeidimą organizacijos padalinį (asmenį), atsakingą už mokslinių
tyrimų etiką ir informuoti apie pažeidimą organizacijos vadovę ar vadovą (abiejų vertinimų
vidurkiai = 3 balai; std. nuokr. = 3). Šie apklausos rezultatai nurodo tikimybę, kad, kaip ir
ieškant tyrimų etikos dilemų sprendimų, diskusijos apie mokslinių tyrimų etikos pažeidimus
dažniausiai lieka neformaliame kolegių ir kolegų rate ir nepasiekia organizacijos
administracinių struktūrų.
Tokios situacijos paaiškinimas randamas apklausos dalyvių komentaruose, kurie buvo
pateikti po elgsenos dažnumo vertinimų. Komentaruose rašyta, kad minimo elgesio
priežastys elementarios: „žmones bijo įgyti priešų; be to, doktorantai to „negali“ matyti...
galima tik atvirkščiai“. Dar konkrečiau: „administracija netoleruoja tų, kas nurodo kitų
trūkumus, todėl galima tik asmeniškai įtikinėti“ ir todėl reaguojama „tik kai pamatau, jog
nuplagijavo arba pavogė, kurį nors iš mano sukurtų tyrimo instrumentų“, kadangi „visa kita
beprasmiška, arba tapsi marginalu“. Todėl tiesiog „stengiuosi nebekreipti dėmesio, nes
sveikata brangesnė (kai nėra taisyklių, jų ir negalima laikytis)“. Ir apskritai, kaip
pesimistiškai rašė apklausos dalyvės ir dalyviai:
„Nėra jokios prasmės. Dar ilgai KARALIUS BUS NUOGAS LIETUVOJE. Menkiausias
„pastabumas“ vertinamas kaip „blogas tavo paties charakteris“. Kol nebus
anoniminio pastebėjimo, ir reakcijos labai skubios pranešimui, tol niekas nesikeis.
Nes finansines ataskaitas labai gražiai suglaisto jau „po to, kai viskas išnaudota“.
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4.8 lentelė. Elgsenos, pastebėjus mokslinių tyrimų etikos pažeidimus, dažniai
3. Atkreipiate pažeidėjo (-s) dėmesį į pa2. Atkreipiate
žeidimą primenant /
1. Nieko nedarote, pažeidėjo (-s) dėmesį į
paaiškinant mokslinių
pažeidimą kolegiška
ignoruojate
tyrimų etikos principastaba
pus, galimas pažeidimų pasekmes ir pan.
GalioGalioGalioSukaupt.
Sukaupt.
Sukaupt.
n
jantis
n jantis
n jantis
%
%
%
%
%
%
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n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

7. Kita: (Įrašyti)

n

GalioSukaupt.
jantis
%
%

49

20,4

20,4

26

9,5

9,5

57

22,0

22,0

123

51,7

51,7

87

35,1

35,1

131

55,5

55,5

3

14,3

14,3

27
19
11
48
15
10
15
15

11,3
7,9
4,6
20,0
6,3
4,2
6,3
6,3

31,7
39,6
44,2
64,2
70,4
74,6
80,8
87,1

21
9
6
33
16
28
49
34

7,7
3,3
2,2
12,0
5,8
10,2
17,9
12,4

17,2
20,4
22,6
34,7
40,5
50,7
68,6
81,0

22
11
16
21
22
18
29
24

8,5
4,2
6,2
8,1
8,5
6,9
11,2
9,3

30,5
34,7
40,9
49,0
57,5
64,5
75,7
84,9

32
8
8
19
9
7
8
8

13,4
3,4
3,4
8,0
3,8
2,9
3,4
3,4

65,1
68,5
71,8
79,8
83,6
86,6
89,9
93,3

23
14
12
25
12
15
18
13

9,3
5,6
4,8
10,1
4,8
6,0
7,3
5,2

44,4
50,0
54,8
64,9
69,8
75,8
83,1
88,

21
21
4
11
8
8
8
10

9,0
9,0
1,7
4,7
3,4
3,4
3,4
4,2

64,4
73,3
75,0
79,7
83,1
86,4
89,8
94,1

1
0
0
2
1
2
3
4

4,8
0
0
9,5
4,8
9,5
14,3
19,0

19,0
19,0
19,0
28,6
33,3
42,9
57,1
76,2

31

12,9

100,0

52

19,0

100,0

39

15,1

100,0

16

6,8

100

29

11,7

100

14

5,9

100

5

23,8

100

240
4,9
3,1

100

274
6,5
3,0

100
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5,4
3,3

100

238
3,1
3,0

100

248
4,3
3,3

100

236
3,0
2,9

100

21
6,9
3,2

100
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Niekada tai
pastebėjus (1)
2
3
4
5
6
7
8
9
Kiekvieną
kartą tai
pastebėjus
(10)
Iš viso
Vidurkis
Std. nuokr.

4. Informuojate apie
5. Informuojate apie
6. Informuojate apie
pažeidimą
pažeidimą tiesioginę
pažeidimą organizaorganizacijos padalinį
(-į) (padalinio)
cijos vadovę / vadovą
(asmenį), atsakingą už
vadovę / vadovą
mokslinių tyrimų etiką

MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKOS DILEMOS IR PAŽEIDIMAI: ELGSENA IR IŠDAVOS

Papildomos apklausos dalyvių išvardytos elgesio pastebėjus mokslinių tyrimų etikos
pažeidimus formos dažniausiai susijusios su individualia pozicija. Konkrečiau, „įsirašau į
savo „juodą“ sąrašą“ ir „stengiuosi neturėti reikalų su pažeidėju“. Taigi, „jei manęs
neklausia, aš nieko nesakau – tegu dirba, kaip išmano, vis tiek neklausys mano nuomonės“.
Individuali strategija gali būti paprasta, bet kategoriška: „kadangi pažeidimų buvo daroma
daug ir nuolat, tiesiog tai tapę norma, ir jie žeidė mane kaip asmenį, tad išėjau iš tos
darbovietės“. Taigi viena galima pozicija susidūrus su tyrimų etikos pažeidimais – ignoruoti
situacijas ir žmones, ir tiesiog vengti aplinkos, kurioje daromi tyrimų etikos pažeidimai. Tuo
metu kita galima pozicija yra priešinga – tai aktyvios kovos su pažeidimais pozicija.
Pavyzdžiui, kaip rašė apklausos dalyvės ir dalyviai, „paviešinu kolegų tarpe apie mokslinės
etikos nesilaikymo faktą ir asmenis“, „informuoju ne tik tyrėją, bet ir kitus stebėtojus, kad
taip nesielgiam Europoje ir, jei kas praneštų ES atsakingoms institucijoms, valstybei grėstų
sankcijos, o mums – darbo vietos praradimas“, „viešai protestuoju, nes asmeniškai neetiškai
pasielgęs tyrėjas man nėra prieinamas“. Šiame kontekste apklausos dalyvės ir dalyviai taip
pat (nors ir gerokai rečiau) vardino tokius organizacinės elgsenos pavyzdžius, kaip kad
„klausimą apie etikos pažeidimus iškeliu katedros posėdyje“, kad (tikėtinai – esant poreikiui,
kuris fiksuojamas pastebint etikos pažeidimus) „organizuojame mokymus, diskusijas tuo
klausimu“. Tačiau nurodyta ir tokių atvejų, kai „stengiuosi pašalinti pastebėjimus, kurie gali
būti pavojingi juos darančiam ar kolektyvui, kuriame dirba tyrėjas“. Tikėtina, pastarajame
komentare siekiama pažymėti kolektyvinės atsakomybės svarbą, kaip ir nurodant, kad „pas
mus nėra populiarus skundimas dėl atitinkamų istorinių dalykų, todėl vietoj skundimo
naudojami viešų debatų ir diskusijų metodai, darbų viešinimas bei aptarimas, įtraukiant kuo
daugiau suinteresuotų pusių.“
Iš viso 110 apklausos dalyvių nurodė asmenį ar padalinį, į kurį kreipiamasi (ar galima
kreiptis) pastebėjus anksčiau minėtus etikos pažeidimus. Tiksliau, tarp šių nurodymų buvo
3 esminio turinio nenešantys parašymai „ne“, „ne, nenoriu to daryti“, tačiau visuose kituose
atsakymuose nurodytos institucijos ir / arba jų padaliniai ir / arba pareigybėmis įvardinami
asmenys. Konkrečiau, santykinai gana dažnai (t. y. iš viso 37 kartus) buvo minimos Senato
ar Fakulteto tarybos (akademinės) etikos (ir procedūrų ar priežiūros) komisija / komitetas /
kolegija. Tarp pastarųjų vieną kartą paminėta teisės ir etikos kodekso priežiūros grupė bei,
kas natūraliai atspindi mokslo sričių specifiką, kelis kartus paminėti biomedicinos tyrimų
etikos / bioetikos komitetai. Asmuo – etikos komisijos pirmininkas – nurodytas tik vieną
kartą. Taigi, viena vertus, remiantis apklausos dalyvių atsakymais, galima teigti, kad etikos
klausimams spręsti sukurtos institucinės struktūros atlieka savo funkcijas – veikia
organizacijose kaip etikos klausimų sprendimo (ar bent informacijos apie etikos klausimus
priėmimo) taškai. Kita vertus, žinant, kad apklausos metu visi Lietuvos universitetai buvo
(bent formaliai) įsteigę etikos komisijas, komitetus ar panašius struktūrinius darinius,
santykinai mažas (apytiksliai, tik trečdalis visų) nuorodų į šiuos darinius skaičius apklausos
dalyvių atsakymuose verčia abejoti tiek tuo, ar tarp organizacijų narių yra žinoma apie tokių

256

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

padalinių egzistavimą (taigi ir tuo, ar jie veikia de facto), tiek tuo, ar organizacijų nariai
pasitiki tokių padalinių faktine galia spręsti etikos klausimus.
Papildomai apklausos dalyvės ir dalyviai minėjo tokius organizacinius padalinius, kaip
(fakulteto) administracija (3 nuorodos), mokslo / mokslinių tyrimų centras (3 nuorodos) ar
(universiteto) mokslo skyrius (6 nuorodos), (mokslo) direkcija (2 nuorodos), studijų skyrius
(1 nuoroda) ar (instituto) mokslo taryba (4 nuorodos), į kuriuos kreipiamasi ar galima
kreiptis susidūrus su etikos pažeidimais. Tai yra padaliniai, kurie tarsi perima etikos komitetų
/ komisijų funkcijas atskirose organizacijose. Be to, šalia pastarųjų atsakymuose buvo
minimos ir kvalifikacinė komisija, „įvairios tarybos, komitetai“, studijų ir mokslinių tyrimų
monitoringo grupė, doktorantūros komitetai (2 nuorodos) bei doktorantūros krypties ir
gynimo komisijos, specialios (studijų?) komisijos (2 nuorodos) ir padalinio tarybos
pakomitetis / komisija, „tęstinių studijų institutas“, Senato mokslo ir doktorantūros komisija.
Pastarosios nuorodos suponuoja, kad bent kai kuriais atvejais tyrimų etikos klausimų apimtys
susiaurinamos juos traktuojant kaip potencialiai problematiškus tik (daugiausiai –
doktorantūros) studijų lygmenyje.
Vis dėlto dažniausiai buvo nurodomi asmenys, į kuriuos kreipiamasi ar galima kreiptis
susidūrus su etikos klausimais: tai yra iš viso 28 atsakymuose minėti (tiesioginiai ar
mokslinio) padalinio, skyriaus vadovai ir / arba katedrų vedėjai / vadovai; šalia pastarųjų –
8 (fakulteto) dekanai ar tiesiog (fakulteto) vadovai / vadovybė; rektorius, direktorius,
7 mokslo centro (ar tiesiog institucijos / įstaigos) vadovai bei 2 (mokslinio tyrimo) instituto
vadovai „ir visi kiti aukštesni vadovai“, „instituto mokslo tarybos pirmininkas arba jo
pavaduotojas“. Kiek žemesniame organizacinės struktūros lygmenyje kreipiamasi į už
studijas atsakingą direktoriaus pavaduotoją, mokslo prorektorius (6 nurodymai) ir mokslinius
sekretorius (2 nurodymai) bei fakulteto mokslo (ar studijų reikalų) prodekanus
(2 nurodymai). Be to, etikos klausimus sprendžiančių (ar, apklausos dalyvių nuomone,
turinčių spręsti) asmenų sąrašą papildo kamieninio padalinio administratorius ir apskritai
„administruojantys asmenys“ (po 1 nuorodą). Galiausiai, šalia pastarųjų pareigūnų turėtų būti
paminėti ir 6 komentaruose nurodyti laboratorijos vadovai, tiesiogiai tyrimui vadovaujantys
asmenys ir tiesioginiai darbo / tyrimo (tyrėjų grupės) vadovai bei (doktorantų) mokslinių
darbų vadovai. Be to, (tikėtina – akcentuojant etikos klausimų specifinę sritį) apklausos
dalyvės ir dalyviai nurodė žurnalo atsakingąjį redaktorių bei leidybos skyrių, kaip atsakingus
už etikos klausimų sprendimą organizacijoje. Tikėtina, pastarosios nuorodos atspindi tą
situacijos aspektą, kuris būtų traktuojamas kaip administracijos informavimas apie
netinkamą kolegių ir kolegų elgseną ar net skundimas tiesiogiai administracijai. Tačiau,
kadangi kreipiamasi ne į organizacijos padalinį (tegu ir apeinant tiesiogiai tam sukurtą etikos
komisiją ar komitetą), bet į tam tikras pareigas užimantį asmenį, situacijos interpretacijai
pateikiamas subjektyvumo aspektas: etikos (tikėtina – pažeidimų ir dilemų) klausimų
sprendimas išlaikomas tarp-asmeniniame lygmenyje bent iš dalies apeinant organizacines
struktūras. Kitaip sakant, nors kai kuriais atvejais atsakymuose ir atkreiptas dėmesys į
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bendruomenės vaidmenį rašant, kad susidūrus su etikos klausimais kreipiamasi (ar galima
kreiptis) į „profesinę (psichologų) sąjungą“, arba „katedros bendruomenę“, „katedros
mokslinius darbuotojus“, visgi, kaip parašyta viename iš atsakymų, „paprastai kreipiamasi į
patikimą ir tam tikrą galią turintį asmenį“. Vis dėlto sėkmingos socialinių struktūrų veiklos
požiūriu svarbu, kad precedentai, kuriems randami sprendimai, išsakius problemą patikimam
asmeniui, virstų standartą operacionalizuojančia procedūra, institucionalizuotu sprendimu, o
ne vienkartiniu psichoterapijos seansu.
Dar mažiau apklausos dalyvių teigė žiną, kad į nurodytuosius asmenis ar padalinius kreipėsi
jų kolegės ar kolegos, ar jų grupės, siekdami pasikonsultuoti, kaip elgtis pastebėjus, kad
kolegė ar kolega ar administracijos darbuotojos ar darbuotojai, ar jų grupė pažeidžia etikos
nuostatas atliekant mokslinius tyrimus, skelbiant tyrimų duomenis, tendencingai kritikuojant
kitų atliktus mokslinius tyrimus ir pan., ar net teikė skundą (4.9 lentelė). Pateikti atsakymai
rodo, kad iš esmės gana retai kreipiamasi konsultacijų; dar rečiau yra teikiami skundai. Be to,
konsultacijų dėl kolegių ir kolegų elgesio kreipiamasi ir skundai dėl kolegių ir kolegų elgesio
teikiami dažniau, nei kreipiamasi konsultacijos ar teikiami skundai dėl administracijos
darbuotojų elgesio. Taigi galima daryti prielaidą, kad rezultatas nuosekliai atspindi esamą
situaciją: kolegių ir kolegų tiesiog yra daugiau nei administracijos darbuotojų.
4.9 lentelė. Atsakiusiųjų į klausimą „Ar žinote atvejų, kai į Jūsų nurodytą (-us) asmenį / grupę /
padalinį kreipėsi...?“ pasiskirstymai
Iš viso
atsakiusių
Ar žinote atvejų, kai Jūsų nurodytą (-us) asmenį / grupę / padalinį
kreipėsi Jūsų kolegė ar kolega ar jų grupė konsultacijos dėl to, kaip
elgtis pastebėjus, kad kolegė ar kolega ar jų grupė pažeidžia etikos
nuostatas atliekant mokslinius tyrimus, skelbiant tyrimų duomenis,
tendencingai kritikuojant kitų atliktus mokslinius tyrimus ir pan.
Ar žinote atvejų, kai į Jūsų nurodytą (-us) asmenį / grupę / padalinį
kreipėsi Jūsų kolegė ar kolega ar jų grupė konsultacijos dėl to, kaip
elgtis pastebėjus administracijos darbuotojos ar darbuotojo ar jų
grupės neetišką elgesį mokslinių tyrimų vykdymo kontekste?
Ar žinote atvejų, kai į Jūsų nurodytą (-us) asmenį / grupę / padalinį
kreipėsi Jūsų kolegė ar kolega ar jų grupė teikiant skundą dėl to, jog
kolegė ar kolega ar jų grupė pažeidžia etikos nuostatas atliekant
mokslinius tyrimus, skelbiant tyrimų duomenis, tendencingai
kritikuojant kitų atliktus mokslinius tyrimus ir pan.?
Ar žinote atvejų, kai į Jūsų nurodytą (-us) asmenį / grupę / padalinį
kreipėsi Jūsų kolegė ar kolega ar jų grupė teikiant skundą dėl
administracijos darbuotojos ar darbuotojo ar jų grupės neetiško
elgesio mokslinių tyrimų vykdymo kontekste?

Atsakiusiųjų „taip“
Proc.
Iš viso
(nuo visų
atsakiusiųjų)

122

74

61

109

36

33

115

35

30

112

24

21

Kita vertus, pastebėtina ir tai, kad apskritai santykinai mažiau apklausos dalyvių atsakinėjo į
klausimus, kuriais teirautasi būtent apie administracijos darbuotojų neetišką elgesį, nei į tuos
klausimus, kuriais klausta apie tokį kolegių ir kolegų elgesį. Šis rezultatas kelia įtarimą, jog
yra bijoma kalbėti apie organizacijos administracijos darbuotojų netinkamą elgesį net turint
anonimiškumo garantijas (tiksliau – kiek jomis buvo pasitikima atsakinėjant į anketos
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klausimus). Be to, šiame kontekste svarbu pastebėti, kad, apklausos dalyvių žiniomis,
dauguma asmenų, kurie kreipėsi dėl konsultacijos pastebėję neetišką elgesį, liko konsultacija
patenkinti. Šiuose atsakymuose vėl pastebimi keli menki, tačiau galintys būti reikšmingais
skirtumai. Viena, besikreipusiųjų pasitenkinimą konsultacijomis dėl kolegių ir kolegų neetiško
elgesio įvertino 54 apklausos dalyvės ir dalyviai (t. y. 72 proc. visų respondentų, teigusių, jog
žino apie tokius atvejus); pasitenkinimą konsultacijomis dėl administracijos darbuotojų
neetiško elgesio įvertino tik 32 dalyvės ir dalyviai (t. y. 88 proc. teigusiųjų, jog žino apie
tokius atvejus). Antra, nors ir nežymiai, bet mažiau pasitenkinimo buvo tarp tų, kurie kreipėsi
konsultacijos pastebėję administracijos darbuotojų neetišką elgesį, nei tarp tų, kurie kreipėsi
konsultacijos pastebėję kolegių ar kolegų neetišką elgesį: pasitenkinimo konsultacija
vertinimų vidurkiai, atitinkamai, 6,25 (std. nuokr. = 2,7) ir 6,7 (std. nuokr. = 2,8), kur 1 balas
reiškė „visiškai nepatenkinta (-s)“ konsultacija, o 10 – „visiškai patenkinta (-s)“ konsultacija.
Dar daugiau, kaip nurodė apklausos dalyvės ir dalyviai, jų žiniomis, santykinai žymiai
dažniau yra imamasi sankcijų tais atvejais, kai pateikiamas skundas dėl kitų organizacijos
darbuotojų, nei dėl administracijos darbuotojų neetiško elgesio; kiek dažniau nukenčia
skundą dėl kolegių ar kolegių ar jų grupių neetiško elgesio pateikę asmenys, nei tie asmenys,
kurie teikia skundą dėl administracijos darbuotojų neetiško elgesio (4.10 lentelė).
4.10 lentelė. Skundų dėl neetiško elgesio teikimo pasekmės
Skundo objektas

Kolegės ar kolegos ar jų
grupės neetiška elgsena
Administracijos darbuotojos ar darbuotojo ar jų
grupės neetiška elgsena

Sankcijos pažeidėjo (-s, -ų) atžvilgiu
Imtasi
Iš viso
Proc.
atsakiusiųjų
Iš viso
(nuo visų
atsakiusiųjų)

Skundą teikęs asmuo (asmenys)
Nukentėjo
Iš viso
Proc.
atsakiusiųjų
Iš viso
(nuo visų
atsakiusiųjų)

28

23

82

28

7

25

23

13

57

20

4

20

Be to, tarp 14 detalesnių paaiškinimų, kokių sankcijų buvo imtasi pateikus skundą dėl
kolegės ar kolegos neetiško elgesio, viename pažymėta, kad „skundas nepasitvirtino“. Visais
kitais atvejais nurodyta, kad, doktorantūros studijų atvejais, buvo „sustabdytas disertacijos
gynimas“ ar net „neleista ginti disertacijos“; kitais atvejais nurodytos sankcijos variavo nuo
to, kad pažeidėja / pažeidėjas buvo „griežtai įspėta“, „eliminuota iš tyrimo“, „pažemintas
pareigose“, kad pažeidėjai / pažeidėjui buvo pareikštas „žodinis įspėjimas“ ar „sumažintas
atlyginimas“, iki to, kad buvo paskirtos „administracinės nuobaudos, net iki atleidimo iš
užimamų pareigų“, „asmuo neteko darbo, buvo pašalintas iš mokslinio žurnalo
redkolegijos“. Iš viso, tarp 14 nurodytų sankcijų 3 atvejais buvo atleidimas iš užimamų
pareigų. Tačiau prašymas pasiaiškinti kartu su svarstymu akademinės etikos komisijoje buvo
minėtas kelių apklausos dalyvių. Vienu atveju situacija nupasakota plačiau:
„Buvo sudaryta komisija, kur kiekvienas komisijos narys pateikė savo išvadas, bet
baigiamasis oficialus administracijos suformuluotas tekstas skyrėsi nuo realaus kaip
diena nuo nakties.“
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Taip pat tik viename paaiškinime buvo nurodyta, kad „šalys geranoriškai susitarė,
pažeidėjas išmokėjo kolegai kompensaciją“.
Tuo metu sankcijos, kurių imtasi reaguojant į skundus dėl administracijos darbuotojų
neetiško elgesio, apklausos dalyvių buvo vardinamos gerokai pasyviau. Konkrečiau,
7 patikslinimuose minima tai, kad „ištirta situacija, ar skundas buvo teisingas“, kad „skirtos
drausminės nuobaudos“, vyko „svarstymas, papeikimas“. Tačiau kitais atvejais
„sankcijomis“ buvo įvardinta „pokalbis“, „pabarimas, siekiant sutaikyti skundėją ir
kaltininką“. Šią sprendimų grupę galima metaforiškai įvardinti sovietinio animacinio filmo
herojaus Leopoldo, kuris nuolat kovodavo su nedraugiškais peliukais, žodžiais „Vaikai,
gyvenkime draugiškai“. Toks „leopoldiškas“ sprendimas institucinio efektyvumo,
pasitikėjimo, atsakomybės požiūriu yra ne tik naivus, bet ir kenksmingas bei rizikingas tiek
organizacijai, tiek visuomenei: toleruojamos problemos iškreipia kitus mokslinės veiklos
procesus, kuria organizacijos kultūrą, kurioje mokslinės veiklos etikos vadyba ir
sąžiningumas yra tik sąlyginiai susitarimai, tik formalūs reikalavimai – taigi akademinio
gyvenimo simuliakrai (cf. Vasiljevienė, 2014); toks elgesys ilgainiui mažina visuomenės
pasitikėjimą akademinėmis institucijomis kaip profesionaliomis, galinčiomis generuoti praktinį
gyvenimą tobulinančius sprendimus, nekalbant apie netinkamą viešųjų finansų naudojimą.
Be to, toks formalios struktūros, sukurtos etinėms problemos spręsti ir prevencijai vykdyti,
elgesys gali paskatinti vadinamąjį organizacijos arba darbuotojų tylos fenomeną (Milliken ir
Morrison, 2003), kuris pasireiškia darbuotojų nekomunikavimu – susilaikymu nuo bet kokio
žodinio vertinimo ar pasiūlymų išreiškimo susidūrus su etiniais, teisiniais ar kitokiais
pažeidimais, organizacinėmis problemomis, šios informacijos neperdavimo atsakingiems
asmenims ir t. t. Ši tyla gali atsirasti ne tik dėl baimės nukentėti, nusivylimo, vilties ir
tikėjimo, kad galima ką nors pakeisti, trūkumo, bet ir siekiant išsaugoti darnią, harmoningą
bendruomenę, nekonfliktišką darbo aplinką, t. y. socialinių motyvų (Van Dyne et al., 2003).
Toks požiūris gali peraugti į vadinamąją „nėra problemos“ situaciją, kai problemos esmę
sudaro ne vertybių, standartų, normų pažeidimas ar netinkamas jų įgyvendinimas, bet jų
nepatekimas į kognityvinį lygmenį (Geva, 2006).
Kitais atvejais buvo nurodomi ir gerokai drastiškesni, nei anksčiau minėta, skundų dėl
kolegių / kolegų neetiško elgesio sprendimo atvejai. Tiksliau, kelių skundų dėl
administracijos darbuotojų neetiško elgesio atvejais nurodyta, kad „bylinėjosi teismuose“,
„teismo metu prisiteista kompensacija“. Pastarieji atvejai akivaizdžiai nebelieka
bendruomenės vidaus ar asmeninių susitarimų reikalu ir išeina už mokslo organizacijos ribų.
Taigi šie rezultatai (tiksliau – atrasti skirtumai tarp skundų teikimo situacijų apibūdinimų
skirtingų darbuotojų grupių atvejais) siūlo prielaidą, kad Lietuvos mokslo institucijose nėra
institutiškai įtvirtintų procedūrinių taisyklių ir normų, kurios būtų skaidriai ir vienareikšmiškai
taikomos visų organizacijos narių – nepriklausomai nuo užimamų pozicijų – atžvilgiu.
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Be to, svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad 1/4–1/5 skundą pateikusių asmenų dėl tokio savo
poelgio nukentėjo. Nepriklausomai nuo to, ar skundas buvo teikiamas dėl kolegių ar kolegų,
ar dėl administracijos darbuotojų neetiškos elgsenos, pasekmės buvo panašios: nuo
„pasmerkiamas kolektyve“, „tapo balta varna kolektyve“, „stengiamasi tuo asmeniu
atsikratyti“ ir „nebuvo įtraukiamas į komandą“ iki „sustabdytas disertacijos gynimas“ ir
tiesiog „išmestas iš darbo (suradus kitų priežasčių)“. Apskritai, tarp 12 apklausos dalyvių
nurodytų sankcijų skundo pateikėjai ar pateikėjui 5 tiesiogiai (nors ir skirtingomis formomis)
sakoma, kad „nebedirba institucijoje“ (t. y. „neteko darbo universitete“ ir pan.). Taigi,
neskaitant to, kad didesnė dalis (t. y. 3/4–4/5) atsakiusiųjų į čia nagrinėjamus klausimus
teigė, kad skundą teikę asmenys nenukentėjo, tikriausiai racionaliau yra elgtis sekant vienos
ar vieno apklausos dalyvės ar dalyvio pastebėjimu, kad „bet dažniausiai ir nesikreipiama
niekur, nes paskui kalčiausias lieka tas, kuris informuoja apie pažeidimą“. Be to,
„tiesioginių sankcijų nebūna, o netiesioginės sunkiai įvertinamos“. Taigi ir vėl istorija
atsisuka į vadybos procedūrų (ar bent jų skaidrumo) stoką bei organizacijų vidinės (ir gana
ydingos) kultūros ypatumus ir prielaidų organizacijos tylai sudarymą.
Galiausiai, taip pat svarbu pažymėti, kad tik 28 (arba 20 proc. iš visų 141 atsakiusiųjų į
klausimą) apklausos dalyvės ir dalyviai pačios / patys kreipėsi konsultacijos, pastebėję
neetišką kolegių ar kolegų elgesį; dar mažiau – 10 (arba 7 proc. visų 137 atsakiusiųjų į
klausimą) kreipėsi konsultacijos pastebėję neetišką administracijos darbuotojų elgesį. Kaip ir
anksčiau aprašytu – žinojimo apie kolegų kreipimąsi konsultacijų – atveju, pasitenkinimas
konsultacijomis santykinai didelis (vidurkiai = 6,1–6,2, std. nuokr. = 2,5–2,7).
Po 6 apklausos dalyves ar dalyvius nurodė, kad jos / jie teikė skundą dėl kolegių ar kolegų ar
administracijos darbuotojų neetiško elgesio; 2 iš teikusiųjų skundą dėl administracijos
darbuotojų elgesio nukentėjo (t. y. „tapo nepageidautinu“). Be to, 5 iš nurodytų 6 skundų
teikimo dėl kolegių ar kolegų elgesio atvejais buvo imtasi sankcijų: „griežtas įspėjimas dėl
mokslinio nesąžiningumo“, „neplaninė vizitacija <...> parodytas dėmesys vykdomai
veiklai“; 2 iš 6 skundų dėl administracijos darbuotojų elgesio atvejais taip pat buvo imtasi
sankcijų: „pažemintas pareigose“. Tačiau ir tarp šių atsakymų randama tokių, kuriuose
teigiama, kad „irgi stengiausi susitaikyti“ su neetiškai pasielgusiomis kolegėmis ar
kolegomis, kad „buvo pokalbis telefonu, kuris jokių rezultatų nedavė“.
Taigi apibendrinant, ką rodo turimi duomenys – mažai pastebima etikos pažeidimų ir,
atitinkamai, retai kreipiamasi konsultacijų bei dar rečiau teikiami skundai – pirštųsi išvadą,
kad esama situacija apklausos dalyvių (tikėtina – visos Lietuvos) atstovaujamose mokslo
organizacijose yra beveik ideali (atitinkanti situaciją „nėra problemų“): etikos pažeidimai
beveik niekada nevyksta. Tačiau kita vertus, tai kas fragmentiškai prasimuša turimuose
duomenyse – žinių stoka, baimė ir nesaugumas, pesimizmas ir pan. – leidžia tik kelti
prielaidas apie galimas problemas esamoje situacijoje; taigi ir siūlyti tik labai abstrakčius
veiksmus jai keisti. Todėl belieka pripažinti turimų duomenų ribotumą: tai, kad tyrimų etikos
pažeidimai pastebimi gana retai, nereiškia, kad jų nėra; tai, kad nėra fiksuojami pažeidimai
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formaliai organizacijų dokumentacijoje, taip pat nereiškia, kad jų nėra. Kaip Pastebi C. Geva
(2006), tokia situacija implikuoja etinę problemą, kai į (etinio) sąmoningumo lauką
nepapuola etinės problemos, nesvarstomos veiklos tobulinimo galimybės. Toks požiūris gali
kelti grėsmę organizacijų išlikimui ir sėkmingam konkuravimui globalioje akademinių
paslaugų ir mokslinės veiklos rinkoje.

Apibendrinant apklausos dalyvių nuomones apie etikos dilemas
ir pažeidimus: Lietuvos mokslo organizacijų etikos komitetų
narių požiūris
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Ankstesniame šios dalies skyriuje jau minėta, kad kasdienėse praktikose susidūrus su
mokslinių tyrimų etikos pažeidimais apklausos dalyvės ir dalyviai retai informuoja apie juos
organizacijų padalinius (ar asmenis), kurie yra atsakingi už mokslinių tyrimų etikos principų
laikymąsi; daug dažniau apie tai yra informuojami tiesioginiai padalinio vadovai ir vadovės.
Pastarąjį faktą per interviu ir patvirtino apklausoje dalyvavę mokslo (ir studijų) organizacijų
etikos komitetų narės ir nariai, į klausimą „Kaip dažnai ir kokiais klausimais kreipiamasi į
komitetą?“ atsakę tiesiogiai: „nesikreipia“, „nebuvo kreipimųsi, nepasitaikė“, „nuoširdžiai
sakau, nebuvo kreiptasi“; į prašymą „Gal galite papasakoti apie įsimintiniausius ir / arba
tipinius atvejus?“ buvo atsakoma taip pat tiesiogiai: „Aš neprisimenu nei vieno atvejo,
susijusio su etikos komisijos tyrimais“ arba kad „kol kas mes tokios negatyvios istorijos
neturim – nei pozityvios, nei negatyvios“. Kitų interviu dalyvių pasakymuose randamas ir
paaiškinimas, kodėl nesikreipiama: viena vertus, „išsisprendžiama iki šiol buvo viskas,
turbūt išsisprendžiama <...> tarpusavy“; kita vertus, gali būti ir taip, kad „tiesiog kadangi
pats institutas nėra labai didelis, tai vis tiek jau nėra tos kelių lygmenų sistemos“.
Kitų interviu dalyvavusių etikos komitetų / komisijų narių patirtis buvo kiek kitokia: jos / jie
teigė, kad nors „kreipimųsi daug ypatingai ir nebuvo“, joms / jiems visgi yra tekę spręsti
etikos pažeidimų klausimus savo organizacijose. Nepaisant to, kad kai kuriais atvejais
komitetai gali patys inicijuoti etikos klausimų svarstymus, vis dėlto elektroninis laiškas arba
tiesioginis skundą teikiančio asmens kontaktas su institucijos (padalinio) vadove ar vadovu,
nukreipusia / nukreipusiu skundą etikos komiteto pirmininkei / pirmininkui arba tiesiog su
pačia pirmininke / pačiu pirmininku – tai du dažniausi apklausoje dalyvavusių komitetų narių
nurodyti kreipimosi į etikos komitetą būdai.
Šiame – kreipimųsi į organizacijų etikos komitetus – kontekste verta išskirti plagijavimą kaip
tipinį atvejį, dėl kurio kreipiamasi. Beveik visos informantės ir visi informantai išreiškė
kategoriškai neigiamą požiūrį į plagijavimą pabrėždami, kad, pavyzdžiui, jų veikloje
pasitaikė „vienas atvejis labai rimtas – plagiato atvejis“. Tačiau šalia to pastebima, kad
„apie plagijavimą reikia pranešti operatyviai“, idant toks veiksmas nebūtų suprastas kaip
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asmeninis susidorojimas (suprask – jei neinformuojama čia ir dabar, bet atidedama
vėlesniam laikui, galimai laukiama tinkamo momento pasinaudoti turima informacija ir
pakenkti). Kita vertus, kai kuriuose interviu informantės ir informantai išreiškė ir kitą
nuomonę: „plagijavimo atvejams senaties terminas negalioja“ – nuplagijuotą tekstą galima
pastebėti ir po kelių metų; tai neatleidžia tyrėjo nuo atsakomybės. Pastaroji pastaba yra
vertinga galvojant apie etikos komiteto darbą reglamentuojančių taisyklių tobulinimą.
Be to, remiantis informančių ir informantų pasisakymais, atskiroms mokslo sritims gali būti
būdingos skirtingos tyrimų etikos tematikos. Per interviu atkreiptas dėmesys, kad,
pavyzdžiui, psichologijoje yra probleminis tyrimo dalyvio informavimo apie gautus tyrimo
rezultatus klausimus – „tą dažnai pamiršta padaryti studentės ir studentai“; pavyzdžiui,
geologijoje etikos prasme probleminiai aspektai yra susiję su brėžinių naudojimo,
koregavimo, indeksavimo korektiškumu; ir pan. Apskritai, šiuose kontekstuose dauguma
apklausoje dalyvavusių etikos komitetų narių akcentavo būtent su studenčių ir studentų
elgesiu arbu skundais susijusius atvejus. Šis faktas suponuoja išvadą, kad etikos komitetuose
dažniau svarstomi pedagoginės veiklos ar mokymosi proceso, bet ne mokslinių tyrimų etikos
klausimai. Be to, svarstant tokius klausimus, labiau koncentruojamasi į dėstytojų ir studenčių
bei studentų tarpusavio santykius, ten kylančius konfliktus, bet ne mokslinės ir pedagoginės
veiklos tarpusavio santykį, atkreipiant dėmesį į universiteto ar tyrimų instituto darbuotojų,
kaip socializacijos moksle modelių, vaidmenį edukuojant jaunąją kartą. Galiausiai,
pažymėtina, kad etikos komitetai veikia kaip skundų analitikai ir kur kas mažiau (arba
niekada) – kaip akademinės ir mokslinės veiklos monitoringą etiniu aspektu, etinių problemų
prevenciją atliekanti institucija. Vyraujanti kreipimųsi į etikos komitetus tematika – tai
pažeidimai, susiję su bendravimu, netinkama organizacinėje aplinkoje emocijų raiška,
akcentavimas asmeninių charakterio ypatumų. Pavyzdžiui, kaip pasakota per interviu, „būna
žmonių, kurie liguistai kreipiasi <...>, dėl 1 žmogaus buvo renkamasi, tik 1 kartą jo naudai
atvejis buvo išspręstas“. Kitas atvejis buvo pasakojamas su aiškiai suvokiamu neigiamu
vertinimu, paremtu išankstine prielaida, kad ieškovas / interesantas neteisus. Konkrečiau:
„Čia doktorantas – buvęs – jo krypties komisijoj nebuvo priimtas darbas, pastabų,
patarimų tvarkytis buvo, arogantiškai atmetė siūlymus, kad jis kategoriškai teisus. <...>
X universitete pareikalavo, kad disertacijos vadovas parengtų atsiliepimą. Jis pats
pasirašė, nunešė padirbęs parašą. Bet jis galvoja, kad negeri dėdės...“
Pastarasis pasakojimas apibendrintas teiginiu „tai susiję su žmogaus charakteriu, psichiniu
stoviu“, tuo metu „etikos komisija ne gydymo įstaiga“. Nors remiantis sukaupta interviu
medžiaga ir galima daryti prielaidą, kad iš tiesų besiskundžiančiosios ir besiskundžiantieji
etikos komitetams nepateikia tinkamų argumentų ir turi asmenybės sutrikimų, pastarosiose
citatose išryškėjantis komiteto narių rinkimosi sureikšminimas (t. y. dėl 1 žmogaus kaip ir
neverta rinktis) arba psichologizuoti vertinimai verčia kelti klausimą apie mokslo
organizacijose vyraujantį požiūrį į žmogų apskritai. Pavyzdžiui, reikalaujama, kad tyrėja ar
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tyrėjas užtikrintų tyrimo dalyvio orumą, tačiau tas pats principas pažeidžiamas pačios tyrėjos
ar paties tyrėjo atžvilgiu. Tokie samprotavimai veda prie išvados, kad ir pačių etikos
komitetų veikloje gali trūkti integralumo, užtikrinimo, kad jie yra „pavyzdingo elgesio
etalonas“. Taip pat šiame kontekste kyla ir kitas klausimas: jeigu žmogus neteisus, o etikos
kodeksas nėra blogas, kodėl tiesiog nėra padedamas taškas ginče pacituojant pažeistą punktą
ir pagrindžiant kodeksu atitinkamą sprendimą? Šiame kontekste dėmesio centre atsiranda
organizacijų vadybos aspektai: etinio organizacijos klimato nevaldymas ar negebėjimas to
daryti ir iš to kylančios pasekmės – psichologinis teroras, mobingo toleravimas
(juk susidorojama su destruktyvia asmenybe), darbuotojų emocinis išsekimas, organizacinio
įsipareigojimo trūkumas ir kt.
Kita vertus, per interviu pastebėta ir tai, kad būna sudėtinga nustatyti, ar tikrai yra pažeistos
etikos nuostatos ir principai. Toks pavyzdys yra plagijavimo atvejis, kurį dažnai „įvertinti
turi specialistas“. Žinoma, pasitaiko plagijavimo atvejų, kai pasisavinamos idėjos,
perfrazuojant originalų autoriaus tekstą, kurį reikia giliai išmanyti, tačiau, remiantis kitų
informančių ir informantų pasisakymais, daugeliu atvejų institucijų bendruomenė žino, koks
autorius yra plagijuojamas arba tyrimo rezultatai pasisavinami, tačiau nedrįsta apie tai
pranešti. Pavyzdžiui, kaip sakyta per interviu:
„Nebuvo taip, kad doktorantūros vadovą mes apkaltintume, kad jis pasinaudojo
doktoranto rezultatais <...> kartais jaučiamas nepasitenkinimas [posėdžiuose] kitų
„žygdarbiais“ – kažkas kažkur prisirašė, pasisavino“.
Tokie pastebėjimai verčia kelti klausimą, kas apskritai Lietuvos akademinėse institucijose
vadinama bendruomenėmis ir kiek jose veikia profesinė savikontrolė ar garbės reguliacijos
mechanizmas? Atsižvelgiant į nujaučiamus nutylėjimo atvejus (ypač susijusius su
nesąžiningu elgesiu doktorantų atliekamų tyrimų atžvilgiu, kurie ir buvo dažniausiai minimi
per interviu), galima kelti prielaidą, kad daugelyje Lietuvos institucijų susiformavusi
„pseudo“ bendruomenė, linkusi draugiškais, „leopoldiškais“ santykiais dangstyti
nepasitenkinimą vieni kitais arba apskritai nutylėti apie negeroves. Todėl Lietuvos kontekste
pagrįstumo turi per interviu išsakytas siūlymas labiau formalizuoti mokslinių tyrimų etikos
priežiūrą, siejant lūkesčius dėl procesų efektyvumo didėjimo su etikos kontrolieriaus
institucijos įsteigimu.
Papildomai, per interviu buvo pasakojama ir apie tokius etikos pažeidimų mokslo
organizacijose atvejus, kurie netgi nebuvo oficialiai svarstomi etikos komitetuose.
Pastaruosiuose gali būti įžvelgiamos procedūriškumo užuomazgos – svarstymas
neinicijuojamas tol, kol nepabandyta taikiai išspręsti konflikto ar išsiaiškinti problemos. Bet
vėlgi, kyla rizika, kad įsigalėjus tokioms „iki-procedūrinėms“ praktikoms gali būtų
pradedama per daug reikšmės teikti asmeninei įtakai, tarpasmeniniams susitarimams.
Pastarųjų iš principo būti negali, kadangi pirmiausiai tokiose situacijose atsiranda skirtingas
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pozicijas organizacijos hierarchinėje struktūroje užimantys (taigi ir skirtingą galią turintys)
asmenys. Pavyzdžiui, ar visais atvejais doktorantė ar doktorantas gali pareikšti
nepasitenkinimą profesore ar profesoriumi, kuri / kuris pasisavino jos / jo idėją arba tekstą, ir
nepatirti jokio persekiojimo po tokio pareiškimo? Kita vertus, atsižvelgiant į profesorių
Lietuvos aukštojo mokslo institucijose trūkumą, kaip tokį elgesį gali sankcionuoti katedros
vedėjas, siekiantis išlaikyti profesorių dėl programų atestacijos, (nepaisant plagijavimo ar
autorystės problemų) generuojantį mokslinę produkciją ar užtikrinantį kontaktus su
valstybinėmis struktūromis? Tol, kol mokslo institucijose nėra užtikrinta, kad veiktų diskurso
etikos principai (Habermas, 1983), leidžiantys bet kam reikšti argumentuotą prieštaravimą ar
nepasitenkinimą, nesibijant nei tiesioginės, nei netiesioginės prievartos, etikos komitetas
turėtų prisiimti atsakomybę už tokių situacijų sprendimą instituciškai (tuo labiau, kad (bent
šiuo atveju) doktorantė ar doktorantas neturi svertų kažką keisti). Šiame kontekste svarbu
atkreipti dėmesį, kad ir pačios etikos komitetų narės ir nariai per interviu atkreipė dėmesį į
sprendimą priimančio komiteto atsakomybę darant poveikį individų gyvenimui bei
akcentavo, jog reikia „kiek įmanoma apsidrausti nuo klaidų“, „su visa atsakomybe pasverti
visas galimas sprendimo pasekmes“. Tai suponuoja specializuotų institucinių etikos
mokymų komitetų nariams poreikį.
Etikos komitetų narių klausiant nuomonės apie mokslinių tyrimų etikos priežiūros jų
atstovaujamose organizacijoje efektyvumą ir kas sąlygoja būtent tokį efektyvumo lygį,
tikėtasi, kad atsakymuose bus stipriau ar silpniau akcentuojami organizacijos administracijos
požiūriai ir elgsenos, pačių etikos komitetų funkcijų apibrėžimai ir realizavimas, mokslinių
tyrimų etiką nusakančių organizacijos dokumentų ypatumai bei organizacijos narių požiūriai
į mokslinių tyrimų etiką ir elgsenos. Tad pirmiausiai svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kurios
informantės ir kai kurie informantai abejojo etikos priežiūros efektyvumu jų atstovaujamose
mokslo organizacijose ir teigė, kad:
„Kalbėt apie „efektyvi“ negalima nepasakius, kad ji nebuvo aktyvi – kai bus aktyvi,
tada; tas aktyvumas ir duoda efektą. Jeigu aktyvumo taip beveik nebuvo – tai apie
efektyvumą nėra ką pasakyti.“
Tačiau kitos apklausos dalyvės ir dalyviai tvirtino, kad efektyvumas yra aukštas. Šiose
nuomonėse išryškėjo dvejopas aukšto etikos klausimų priežiūros efektyvumo supratimas.
Tiksliau, iš vienos pusės, aukštas efektyvumas buvo grindžiamas tuo, kad „niekas neteikia
skundų“; iš kitos pusės, aukštas efektyvumas grįstas ir priešingai: buvo teigiama, kad
mokslinių tyrimų etikos priežiūra „pakankamai efektyvi, jeigu išlenda tokių [plagijavimo –
aut.] atvejų“. Taigi, viena vertus, nėra skundų – nėra problemos; kita vertus, jei „išlenda“
problemos, tai sistema veikia. Vis dėlto interviu medžiagoje nebuvo aptinkama gilesnių
refleksijų apie paties etikos komiteto vaidmenį siekiant identifikuoti pažeidimus ar apibrėžti
potencialias jų atsiradimo sritis ar, radus problemas, plėtoti prevencines priemones ir pan.
Dažniau vertinant mokslinių tyrimų etikos priežiūros efektyvumą interviu dalyvių
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atstovaujamose mokslo organizacijose buvo akcentuojama galimybei viešinti komitetų
sprendimus (kai tokių būna) internete arba viešuose posėdžiuose. Tiksliau, informacijos
skleidimas apie etikos komiteto veiklą informančių ir informantų traktuotas kaip
drausminantis, kadangi taip didinamas „žinojimas, kad egzistuoja tokia komisija ir kad gali
kliūti“. Tai yra, „pats faktas, kad egzistuoja komisija, sudrausmina“.
Šalia to, apklausoje dalyvavusių etikos komitetų narių nuomone, tyrimų etikos priežiūros
efektyvumas (bent formaliu požiūriu) jų atstovaujamose mokslo organizacijose yra aukštas
dėl kelių priežasčių. Pirma, kai kurios apklausos dalyvių atstovaujamos mokslo institucijos
nėra didelės; taigi galima numanyti, kad kolektyvinė savireguliacija tokiose organizacijose
gali veikti gerokai stipriau, nei dideliuose universitetuose. Antra, interviu dalyvavę etikos
komitetų narės ir nariai akcentavo, kad apskritai tyrėjos ir tyrėjai yra aukštos savimonės
žmonės. Tai yra, mokslo organizacijose dirba „sąmoningi žmonės – ne kaip statybose“;
ir apskritai: „mokslininkai yra jau savaime aukštesnės negu vidutinės etinės mąstysenos,
etinės savimonės žmonės, ir jie patys save kontroliuoja“, o mokslinių tyrimų etikos priežiūra
– „tai yra kiekvieno mokslininko garbės reikalas, atsakomybė“.
Apskritai, gana daugelio interviu dalyvių pasisakymuose dominavo mintys, jog mokslinio
tyrimo korektiškumas visais aspektais, taip pat ir etikos, priklauso – vėlgi – nuo individo
atsakomybės. Toks perdėtas mokslininko garbės sureikšminimas nepagrindžiant tokio
įsitikinimo faktais ar kitokia kognityvine patirtimi, gali vesti prie tipiškų naivumo sukeliamų
problemų, tokių kaip piktnaudžiavimas kitų geranoriškumu arba savo galia, priverčiant
kolegas nutylėti abejotinus ar įtarimų keliančius atvejus. Tą rodo ir kai kurių informančių ir
informantų pasisakymai, kad etikos problemos gali būti sprendžiamos asmeniškai susitariant
(pvz., „ir tam tikras problemas, kiek jų buvo anksčiau iškilę, pavyko išsiaiškinti, išspręsti
geranoriško kalbėjimo būdu, tiesiog asmeninių santykių pagrindu“), atsiprašant, gailintis už
padarytus nusižengimus ir taip nuslopinant galimą „skandalą“ ar „konfliktą“
(pvz., „išaiškinam žmogui, jis sutinka, atsiprašo, didelių konfliktų nebūna“). Tuo metu
Vakarų šalių mokslo bendruomenėse tokiais atvejais įprasta reikalauti ir kitokio atsiprašymo.
Pavyzdžiui, jeigu straipsnis publikuotas netinkamai cituojant autorius, gali būti reikalaujama
atsiprašyti jų raštu ir įvairaus dydžio skaitytojų auditoriją turinčiuose žurnaluose ar kituose
viešai atitinkamai bendruomenei prieinamuose šaltiniuose. Be to, per interviu akcentuotas
problemų sprendimas remiantis asmeniniais ryšiais sukuria papildomą emocinį-psichologinį
krūvį individui, kuris „gavęs santykių aiškinimosi pamoką“, daugiau nekels su etika susijusių
problemų. Toks problemų sprendimas niveliuoja organizacijos atsakomybę ir implikuoja jos
vadybos įgūdžių stoką valdant rizikas ir užsitikrinant mokslinių tyrimų kokybę.
Taigi prisimenant anksčiau minėtas pirmines prielaidas apie tai, kad mokslinių tyrimų etikos
priežiūros kokybei organizacijose daugiausia įtakos gali turėti skirtingos organizacinės
dedamosios – etikos klausimus reglamentuojantys dokumentai, etikos komitetai,
administracijos ir / arba bendruomenės – visgi reikia pripažinti, kad, remiantis interviu
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dalyvavusių etikos komitetų narių nuomone, didžiausią poveikį turi paties komiteto (nors ir
dažnai nepakankamai efektyvios) veiklos bei organizacijos narių, vadinamųjų bendruomenių,
požiūriai ir elgsenos. Greta pastarųjų, apklausoje dalyvavę etikos komitetų narės ir nariai
mokslinių tyrimų etikos priežiūros funkciją būtų linkę priskirti ir organizacijose leidžiamų
mokslo žurnalų redkolegijoms (ar vyr. redaktorėms ir redaktoriams). Tačiau visiškai
suprantama, kad mokslo žurnalai turi daug ribotesnes galias šioje srityje nei etikos komitetai.
Taigi toks dalinis atsakomybės perkėlimas visgi reikštų ne funkcijų pasidalinimą, bet nurodytų
bendradarbiavimo tarp skirtingų tyrimų etikos priežiūros srityje veikiančių agentų poreikį.
Galiausiai, kai kuriuose interviu atsiskleidęs požiūris, kad tyrimų etikos lygis priklauso nuo
mokslo organizacijose išvystyto mokslo profesionalizacijos lygio – tai yra, kuo aukštesnis
profesionalizacijos lygis, tuo mažiau kyla tyrimų etikos klausimų – nurodo esant
užuomazgas mąstymo, jog mokslinių tyrimų etikos būklei ir priežiūros efektyvumui yra
svarbu įtvirtinti atitinkamus vadybos mechanizmus. Nepaisant to, reikia pripažinti, kad
atliekant tyrimą (t. y. 2010–2011 m.) tokių priemonių ir mechanizmų sampratos bei
nuomonės apie įdiegimą buvo gana fragmentiškos.
Papildant Lietuvos mokslo bendruomenės narių nuomones:
Akademinės etikos ir procedūrų Kontrolieriaus sprendimai 2014–2015 m.
Anna Lipnevič
AEP Kontrolierius savo darbą pradėjo 2013 m. birželio 19 d., tačiau tais metais inicijuotų
tyrimų tebuvo vienas, nes Kontrolieriaus darbo pradžioje buvo siunčiami daugiau
anoniminiai pranešimai, kurių tarnyba nenagrinėja. Be to, 2013 m. pateiktas tik 1 skundas,
atitinkantis reikalavimus, ir dar buvo 14 kreipimųsi, kurie paprastai nėra pagrindas pradėti
tyrimą, tačiau Kontrolierius savo iniciatyva gali tai padaryti (LRAEPKT, 2014, pp. 4-5).
Kontrolieriaus 2013 m. veiklos ataskaitoje nėra minimi priimti sprendimai, todėl galima
manyti, kad jų iš viso tais metais nebuvo, o pirmieji Kontrolieriaus sprendimai priimti 2014
m. pradžioje. Oficialioje svetainėje skelbiama, kad per visus 2014 m. metus ir per 8 2015 m.
mėnesius priimtas beveik vienodas sprendimų skaičius (atitinkamai, 19 ir 18 sprendimų,
4.11 lentelė), todėl tikėtina, kad per visus 2015 m. sprendimų bus daug daugiau nei 2014 m.,
kadangi 2015 m. rugpjūčio mėn. Kontrolieriaus tarnybos svetainėje yra pateikta informacija
apie 8 gautus ir dar nebaigtus nagrinėti skundus.
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4.11 lentelė. Tyrime analizuotų Kontrolieriaus sprendimų sąrašas
Eil. Sprendimo
Nr. numeris

Data

Sprendimo pavadinimas

Šaltinis

2014 m.
1

Nr. SP-1

Dėl A. G. skundo prieš Lietuvos sveikatos mokslų
2014.01.16
universitetą

2

Nr. SP-2

Dėl Andrėjaus Rolionoko skundo dėl Europos
2014.04.30 humanitarinio universiteto valdančiosios tarybos
sprendimų

3

Nr. SP-3

2014.05.22

Dėl Arūno Sabaliausko skundo prieš V.A. Graičiūno
aukštąją vadybos mokyklą

4

Nr. SP-4

2014.05.26

Dėl Irenos Ramaneckienės skundo prieš Šiaulių
universitetą

5

Nr. SP-5

Dėl Irenos Ramaneckienės skundo dėl Šiaulių
2014.06.10 universiteto atestacijos ir konkurso komisijos 2009 m.
birželio 17 d. sprendimo

6

Nr. SP-6

2014.06.20

7

Nr. SP-7

2014.07.11 Dėl A. G. 2014 m. balandžio 9 d. skundo

8

Nr. SP-8

2014.08.29

Dėl Rasos Pocevičienės skundo prieš Šiaulių
universitetą

9

Nr. SP-9

2014.08.29

Dėl Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos
2014 m. birželio 1 d. skundo

10 Nr. SP-10 2014.09.10

Dėl Arkadijaus Kiseliovo skundo prieš Šiaulių
universitetą

Dėl Lietuvių kalbos instituto direktorės Jolantos
Zabarskaitės

11 Nr. SP-11 2014.09.26 Dėl Dovilės Pociūtės 2014 m.birželio 30 d. skundo
Dėl ISM vadybos ir ekonomikos universiteto baigiamųjų
12 Nr. SP-12 2014.10.08 darbų gynimo kvalifikacinės komisijos ir universiteto
administracijos veiksmų
Dėl atrankos į antraeiles (nepagrindines) Vilniaus univer13 Nr. SP-13 2014.10.09 siteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto
Medicinos istorijos ir etikos skyriaus asistento pareigas
14 Nr. SP-14 2014.12.03

Dėl VšĮ Europos humanitarinio universiteto
prorektoriaus B. Gailiaus paskyrimo į pareigas

15 Nr. SP-15 2014.12.12 Dėl rezidentūros studijų programos pakeitimo
Dėl Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto kūno
16 Nr. SP-16 2014.12.22 kultūros ir sporto katedros lektoriaus A. Džiuvės
neatestavimo už kadenciją ir pareigoms
17 Nr. SP-17 2014.12.22

Dėl Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro
dėstytojų ir administracijos veiksmų

18 Nr. SP-18 2014.12.23

Dėl Šiaulių universiteto doc. dr. Irenos Baliulės
akademinės etikos pažeidimų

19 Nr. SP-1

Dėl studento U. R. išbraukimo iš Šiaulių universiteto
studentų sąrašų

2015.01.07
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http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP19_2015.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP18_2015.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP17_2015.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP16_2015.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2015/06/SP15_2015.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP14_2015.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP13_2015.pdf
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http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP5_20415.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP4_2015.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2015/02/SP3_2015.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP2-sprendimas.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP1-sprendimas.pdf
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4.11 lentelės tęsinys. Tyrime analizuotų Kontrolieriaus sprendimų sąrašas
Eil. Sprendimo
Nr. numeris

Data

Sprendimo pavadinimas

Šaltinis

2015 m.
20

Nr. SP-2

2015.02.02 Dėl Dariaus Mažinto akademinės etikos pažeidimų

21

Nr. SP-3

2015.02.20

22

Nr. SP-4

2015.03.03 Dėl R. M. 2014 m. gruodžio 4 d. skundo

23

Nr. SP-5

Dėl akademinės etikos pažeidimų Ramutės Gaučaitės,
Aušros Kazlauskienės, Erikos Masiliauskienės, Rasos
2015.03.19
Pocevičienės ir Kristinos Rūdytės leidinių serijoje
„Savivaldus mokymasis – mokymasis gyvenimui“

24

Nr. SP-6

2015.03.20

25

Nr. SP-7

2015.03.24

26

Nr. SP-8

2015.03.31

27

Nr. SP-9

2015.03.31

28 Nr. SP-10 2015.04.29
29 Nr. SP-11 2015.05.05
30 Nr. SP-12 2015.05.15
31 Nr. SP-13 2015.05.25
32 Nr. SP-14 2015.06.03
33 Nr. SP-15 2015.06.05
34 Nr. SP-16 2015.06.25
35 Nr. SP-17 2015.06.26
36 Nr. SP-18 2015.08.07
37 Nr. SP-19 2015.08.20

Dėl Dariaus Milčiaus ir bendraautorių akademinės
etikos principo mokslinėje veikloje pažeidimų

http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP18-Sprendimas.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP17-Sprendimas.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP16-Sprendimas.pdf

http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2014/05/SP15.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpDėl Algio Jočio 2015 m. vasario 9 d. skundo
content/uploads/2014/05/SP14.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpDėl atestavimo ir viešo konkurso Kauno technikos
content/uploads/2014/05/SPkolegijoje vykdymo
13_2014.pdf
Dėl Šiaulių universiteto dėstytojų Broniaus Maskuliūno http://www.etika.gov.lt/wpir Džiuljetos Maskuliūnienės akademinės etikos
content/uploads/2014/05/SPpažeidimo
12-sprendimas.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpDėl akademinės etikos principo pažeidimo straipsnyje
content/uploads/2014/05/SP„A study of stress affecting police officers in Lithuania“
11.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpDėl Jurgio Samulevičiaus skundo
content/uploads/2014/05/SP10-sprendimas.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpDėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto studento
content/uploads/2014/05/SPV. M. skundo
9.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpDėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Mykolo
content/uploads/2014/05/SPRomerio universiteto Politikos ir vadybos fakultete
8-Sprendimas.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpDėl Vidos Staniulienės mokomosios priemonės
content/uploads/2014/05/
Sprendimas-7.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpDėl Andrejaus Jerešiūno 2015 m. kovo 2 d. skundo
content/uploads/2014/05/SP6-Sprendimas.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpDėl Viktoro Deveikio 2015 m. kovo 16 d. skundo
content/uploads/2014/05/SP5-Sprendimas.pdf
Dėl filologijos mokslo krypties doktorantūros studijų
http://www.etika.gov.lt/wpkonkurso rezultatų ir magistro darbo gynimo Vytauto
content/uploads/2014/05/
Sprendimas%20SP-4.pdf
didžiojo universitete
http://www.etika.gov.lt/wpDėl Jono Mockevičiaus 2015 m. sausio 29 d. skundo
content/uploads/2014/05/
Sprendimas%20SP-3.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpDėl P. Ū. 2015 m. gegužės 6 d. skundo
content/uploads/2014/05/
Sprendimas%20SP-2.pdf
http://www.etika.gov.lt/wpDėl VšĮ Europos humanitarinio universiteto
content/uploads/2014/05/
profsąjungos 2015 m. vasario 20 d. skundo
Sprendimas-1.pdf
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Pradžioje pristatant Kontrolieriaus sprendimų analizės rezultatus pirmiausia svarbu aptarti
skundų ir kreipimųsi į Kontrolierių ir jo tarnybą savybes. Remiantis Tyrimų akademinės
etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo ir skundų nagrinėjimo
rekomendacijomis (2014), kreipimųsi šiuo atveju yra vadinamas 1) viešojo administravimo
subjekto rašytinis motyvuotas prašymas ar pavedimas, arba valstybės institucijos rašytinis
motyvuotas prašymas atlikti tyrimą dėl fizinių ir juridinių asmenų veikų, kuriomis
pažeidžiama ar įtariama, kad gali būti pažeista akademinė etika ir / ar procedūros; 2) fizinių
arba juridinių asmenų rašytinis motyvuotas prašymas dėl galimų akademinės etikos ir / ar
procedūrų pažeidimų tyrimo atlikimo (p. 1). Skundu yra laikomas fizinių arba juridinių
asmenų tarnybai pateiktas rašytinis skundas, pateikiamas pagal Kontrolieriaus svetainėje
nurodytą formą ir kuriame turi būti nurodyti 1) pareiškėjo vardas, pavardė (arba juridinio
asmens pavadinimas) ir adresas; bei 2) duomenys apie akademinės etikos ir (arba) procedūrų
pažeidimą ( (LRAEPK, 2014, p. 2); (LRS, 2009, pp. III sk. 18 str.-9)). Esminis skirtumas
tarp kreipimosi ir skundo yra tas, kad tarnybai (Kontrolieriui) pateiktas rašytinis skundas yra
pagrindas Kontrolieriui pradėti jį nagrinėti, o kreipimesi nurodytas pažeidimas (-ai) gali būti
arba yra nagrinėjami tik Kontrolieriaus iniciatyva (LRAEPK, 2014, p. 2). Toliau
pateikiamuose turinio analizės rezultatuose Kontrolieriui adresuotų skundų ir kreipimųsi,
kurie cituojami sprendimuose, charakteristikos bus pristatomos tokiomis kategorijomis:
1) pareiškėjai-atsakovai; 2) institucijos kaip atsakovai 3) akademinių procedūrų pažeidimų
kategorijos; 4) atsakovų institucijos; 5) akademinės etikos pažeidimų kategorijos.
Įdomus analizuojamuose dokumentuose randamas aspektas yra tai, kad aukštųjų mokyklų
dėstytojos ir dėstytojai bei studentės ir studentai dažniausiai teikia skundus dėl procedūrų
pažeidimų; daug rečiau jos / jie teikia skundus dėl etikos pažeidimų (autorystės /
bendraautorystės, duomenų atskleidimo, neetiško elgesio gynimo metu, kt.). Tuo metu
atsakovais dažniausiai yra institucijos, kurios paprastai skundžiamos dėl įvairių procedūrų
pažeidimų (atestacijos, konkursų, gynimo, šalinimo iš universiteto). Tai rodo 4.12 lentelėje
pateikti duomenys.
4.12 lentelė. Sprendimuose minimi pareiškėjai ir atsakovai
Pareiškėjai
4
2
13
10
4
4
37

Neskelbiama
Mokslininkas / mokslininkai
Dėstytojas / dėstytojai
Studentas
Institucija
Ne akademinės bendruomenės narys
VISO:

Atsakovai
10
3
1
23
37

Pastebėta tendencija, kad institucijas dėl procedūrų dažniausiai skundžia studentės ir
studentai ir jų darbuotojai (dėstytojos ir dėstytojai), o mokslininkai – kitus mokslininkus dėl
autorystės pažeidimų (4.12 lentelė). Daugiau nei pusė pareiškėjų studentų (7 iš 10) skundė
institucijas ar tam tikrus jų padalinius dėl procedūrų (dėl neteisėto pašalinimo iš studijų
(3 skundai), neobjektyvaus įvertinimo stojant į doktorantūros studijas, studijų programos
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keitimo rezidentūroje, neigiamo magistro baigiamojo darbo įvertinimo, išbraukus iš studentų
sąrašų neteisingo sąnaudų apskaičiavimo – tik vienas jų buvo pripažintas pagrįstu), kitais
dviem atvejais – dėstytojus dėl procedūrų, neetiško elgesio per gynimus bei duomenų
atskleidimo (pripažinti pagrįstais) ir vieną kartą mokslininką dėl autorystės pažeidimo
(pripažintas pagrįstu). Du ne akademinės bendruomenės nariai (konkrečiai – advokatas ir
Seimo narys) skundė mokslininką dėl plagiato ir kultūros viceministrą, t. y. buvusį studentą,
dėl dokumentų klastojimo ir neteisėto aukštojo mokslo siekimo (abu skundai buvo pripažinti
pagrįstais), o kiti du pareiškėjai, neturintys akademinio statuso, skundė vienu atveju
mokslininką dėl klaidingų duomenų savo leidinyje pateikimo, kitu – universiteto dėstytoją
dėl neatsakymo į kreipimąsi dėl informacijos. Pastaraisiais dviem atvejais skundai buvo
pripažinti nepagrįstais. Logiška: tarp atsakovų ne akademinės bendruomenės narių nebuvo.
Be skundų ir kreipimųsi tarp analizuojamų dokumentų buvo 2 tarpininkavimo raštai iš LRV
ir LRS Seimo kontrolieriaus su jiems pateiktais skundais dėl akademinės etikos ir procedūrų
pažeidimų, t. y. pareiškėjai galimai nežinojo apie įkurtą naują Kontrolieriaus tarnybą, todėl
kreipėsi į minėtąsias įstaigas, kurios jų skundus perdavė Kontrolieriui.
Svarbu pažymėti, kad net vienuolika atvejų pareiškėjų pavardės nebuvo skelbiamos, tačiau
8 iš šių 11 sprendimų buvo skelbiamas pareiškėjų akademinis statusas (6 studentai ir
2 dėstytojai). Svarbu pažymėti, kad, remiantis Kontrolieriaus 2014-06-23 pranešimu
Dėl anoniminių skundų nagrinėjimo (žr. http://www.etika.gov.lt/?p=307), anoniminių
skundų Kontrolieriaus tarnyba nenagrinėja, todėl pareiškėjai skunde turi nurodyti savo
asmens duomenis, o asmeniui prašant, Kontrolierius ir jo tarnybos darbuotojai gali užtikrinti
visišką pareiškėjo konfidencialumą. Šitai yra įtvirtinta AEP Kontrolieriaus Asmens duomenų
tvarkymo Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje taisyklėse
(2014-11-11 Nr. V-31, §27), skelbiant, kad:
„Tarnybos darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet
kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami
savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų
teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo Tarnybos darbuotojai turi laikytis ir
pasibaigus darbo santykiams. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį taip pat
galioja Tarnybos darbuotojui perėjus dirbti į kitas pareigas. Konfidencialumo
principas taip pat reiškia, kad asmenims, tvarkantiems asmens duomenis, be duomenų
valdytojo sutikimo draudžiama juos atskleisti, gavus trečiųjų asmenų prašymus dėl
tokio atskleidimo.“
Analizuojant dokumentus rasti 3 atvejai, kai nei asmens duomenys, nei akademinis statusas
sprendimuose nebuvo skelbiami. Šiais atvejais buvo kreipiamasi dėl autorystės pažeidimo,
klaidingai pateiktos istorinės informacijos ir pinigų švaistymo institucijoje. Kitais atvejais,
kai akademinis statusas yra nurodytas, konfidencialūs pareiškėjai studentai 3 atvejais
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skundėsi dėl neteisėto pašalinimo iš studijų, kitais 3 atvejais – dėl neetiško dėstytojų elgesio,
pasirinkimo laisvės apribojimo keičiant valstybinę studijų programą, dėl tarpusavio
nesutarimų su dėstytojai bei duomenų apsaugos pažeidimų skelbiant duomenis apie studentą.
Du dėstytojai, kurių pavardės buvo konfidencialios, Kontrolieriui skundėsi dėl atestacijos ir
konkurso procedūrų.
Įdomu atkreipti dėmesį, kad analizuojamu laikotarpiu 2014–2015 m. Kontrolieriaus priimtų
sprendimų pagrindu esančiuose skunduose ir kreipimuose, dažniausiai buvo skundžiamos
įstaigos (23 iš 37), t. y. juridiniai, o ne fiziniai asmenys: 19 atvejais įstaigos buvo
skundžiamos dėl procedūrų pažeidimų (1 atveju iš jų skundžiamos dvi įstaigos), 2 atvejais –
dėl procedūrų ir akademinės etikos pažeidimų, o likusiais 2 – dėl akademinės etikos
pažeidimų. Analizės rezultatai rodo, kad net 14 atvejų skundai dėl institucijų procedūrų buvo
pagrįsti. Tiriamais atvejais institucijos skundžiamos dėl tokių procedūrų pažeidimų:
- vertinimo;
- neprileidimo prie egzaminų;
- studijų sutarties nutraukimo;
- šalinimo iš universiteto;
- sutarties sudarymo;
- atestacijos;
- skyrimo į pareigas;
- organizuojant priėmimą į darbą;
- organizuojant konkursą užimti pareigas;
- tvirtinant Akademinės tarybos narį.
Detalesnė informacija apie apskųstas institucijas pateikiama 4.13 lentelėje.
4.13 lentelė. Skundžiamos mokslo ir studijų institucijos
Mokslo
(ir studijų) institucijos
EHU
ISM
Kauno technikos kolegija
Lietuvos istorijos institutas
LKI
LMSU
Panevėžio kolegija
ŠU
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
VDU
VGTU
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
VU
VISO:

2015 m. 2014 m.
1
1
1
1
1
1
1
2
9*

2
1
2
1
5
1
1
2
15

Dėl
Dėl procedūrų
Pagrįsti
Dėl etikos
procedūrų
ir etikos
skundai
pažeidimų
pažeidimų pažeidimų
2
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
20
2
2

* skaičius nesutampa su skundų skaičiumi, kadangi 1 skunde skundžiamos 2 įstaigos.

Tarp skundžiamų įstaigų yra ne tik universitetai (6 valstybiniai ir 2 nevalstybiniai), bet taip
pat 2 mokslinių tyrimų institutai ir 4 aukštosios mokyklos. Kai kurios jų skundžiamos po
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keletą kartų (EHU, LSMU, ŠU, VU, VGTU universitetai), o kitos minimos tik po 1 kartą
(mokslinių tyrimų institutai ir kolegijos, taip pat VDU). 2014 m. sprendimuose minimų
institucijų kaip atsakovų skaičius buvo 15, o 2015 m. – tik 8, tačiau iki metų galo galimai jis
bus didesnis. Kalbant apie skundų institucijoms pagrįstumą, svarbu pažymėti, kad daugiau
nei pusė jų buvo pagrįsti, tačiau visi jie buvo susiję su procedūrų pažeidimais.
Kalbant apie skundžiamųjų institucijas, kurias jie atstovauja, jų analizuojamuose atvejuose
yra 9. Be to, viename sprendime dėl klaidingų tyrimo duomenų pateikimo mokslo leidinyje
atsakovas iš viso nesiejamas su jokia institucija. Kai kurios organizacijos minimos keliuose
skunduose arba kartu su kitomis institucijomis viename skunde (4.14 lentelė).
4.14 lentelė. Skunduose minimos mokslo ir studijų institucijos, kuriose dirba atsakovai
Organizacija
VDU(1)*
Klaipėdos valstybinė kolegija
KTU (1)*
LEI(1)*
LKI
LSMU (1)*
MRU
ŠU
VU (2)*
VISO:

Kiek skundų minimos
2014 m.
2015 m.
Viso
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
3
1
3
4
3
13
16

Kiek pagrįstų skundų
1
1
1
1
1
1
1
3
3
13

(..)* skaičius, kiek kartų organizacija minima kartu su kitomis institucijomis viename skunde

Įstaigos, kuriose dirba atsakovai, iš viso buvo 9, iš jų 6 universitetai, 2 mokslinių tyrimų
institutai ir 1 aukštoji mokykla. 2014 m. skundžiamieji (atsakovai) buvo susiję su trimis
organizacijomis (LKI, ŠU ir VU), o 2015 m. – net su 8 organizacijomis, kurios buvo
minimos net po keletą kartų. Pažeidimų atvejų, kurių atsakovas susijęs su ŠU universitetu,
buvo nustatyti 3, su Vilniaus universitetu – taip pat 3, su VDU, KTU, LEI, LKI, LSMU,
MRU ir Klaipėdos valstybinė kolegija – po vieną pažeidimą. Skundai, kuriose minimos šios
organizacijos, buvo susiję su akademinės etikos pažeidimais.
2014 m. tik 5 iš 18 sprendimų minimi skundai dėl akademinės etikos pažeidimų, o 2015 m. – net
13. Iš viso Kontrolieriui adresuotuose skunduose ir kreipimuose, kurie cituojami sprendimuose,
galima išskirti 13 skirtingų akademinės etikos pažeidimų kategorijų (4.15 lentelė): daugiausia
yra minimi autorystės pažeidimai (viso 5), iš kurių pagrįsti buvo net 4.
Skunduose po du kartus yra paminėti pažeidimai – asmenų duomenų atskleidimas be jų
sutikimo bei apgavystė rengiant paraišką – Kontrolieriaus buvo pripažinti, tačiau du skundai
dėl klaidingų tyrimo duomenų pateikimo nebuvo pagrįsti. Be to, 15 lentelėje pateikti
duomenys rodo, kad bent po 1 kartą sprendimuose paminėti skundai dėl pažeidimų – savęs
plagiavimo, lygių galimybių pažeidimo nutraukus darbo sutartį dėl amžiaus, tarpusavio
nesutarimų, dokumentų klastojimo, sukčiavimo bei neteisėto aukštojo mokslo siekimo,
neetiško elgesio gynimo meto, projekto neskaidrumo ir kitokio pobūdžio – buvo pripažinti
kaip pagrįsti.
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4.15 lentelė. Pirminiuose dokumentuose (skunduose ir pranešimuose) minimi
akademinės etikos pažeidimai
Autorystės pažeidimai
Savęs plagiavimas
Klaidingų tyrimo duomenų pateikimas
Asmens duomenų atskleidimas be sutikimo
Pasirinkimo laisvės keičiant rezidentūros studijų programą apribojimas
Asmeninių interesų ir naudos siekimas sau
Apgavystės rengiant paraišką
Lygių galimybių tęsti darbą dėl amžiaus
Tarpusavio nesutarimai tarp kolegų universiteto sveikatos ir sporto centre
Dokumentų klastojimas, sukčiavimas, neteisėtas aukštojo mokslo siekimas
Neetiškas elgesys gynimo metu su studentu
Projekto neskaidrumas
Kitokio pobūdžio akademinės etikos pažeidimai (neatsakymo į laišką;
apgavystės vykstant į komandiruotę ir pinigų švaistymas; ignoravimas)
VISO:

2014 m.
1
1
1
1
1
1
-

2015 m.
4
1
2
1
1
1
1
1
1

Pagrįsti
4
1
2
2
1
1
1
1
1

-

3

1

6

16

15

2015 m. pastebimas aiškus pagausėjimas skundų dėl akademinės autorystės pažeidimų
lyginant su 2014 m. Šie skaičiai galimai rodo ne pažeidimų gausėjimą, o akademinės
bendruomenės drąsėjimą kovojant su pažeidimais.
Tęsiant analizę, Kontrolieriaus 2014–2015 m. sprendimų analizės rezultatai toliau aptariami
pagal tokias kategorijas: sprendimai pagal pažeidimų rūšis, sprendimų pagrindą ir kitas
sprendimų charakteristikas (pažeidimų nenustatymą / nustatymą, kreipimąsi į teisines institucijas
bei sprendimo laukimo laiką). Tyrimo rezultatai apibendrintai pateikiami 4.16 lentelėje.
4.16 lentelė. LR Akademinės etikos ir procedūrų Kontrolieriaus 2014–2015 m. sprendimai (n=37)

2014 m.
2015 m.
(iki 08.31)
VISO:

Pažeidimų rūšis
Sprendimo pagrindas
Sprendimų charakteristikos
Skundai ir
Skundai ir
Kreiptasi į
pranešimai
Kreipimaisi
Pažeidimų Nustatyti
pranešimai
Skundai
teisines
dėl etikos ir
raštu
nenustatyta pažeidimai
dėl
institucijas
kitų
procedūrų
pažeidimų
15
3
2
16
3
15
8

Vidutinis
sprendimo
laukimo
laikas
(dienos)
123

6

13

5

14

10

9

4

160

21

16

7

30

13

24

12

142

Papildomai detalizuojant 16 lentelėje pateiktus duomenis apie AEP Kontrolieriaus
sprendimus pažymėtina, kad 21 sprendimai buvo priimti ryšium su pranešimu / skundu dėl
procedūrų pažeidimų, o 16 sprendimų – ryšium su pranešimu / skundu dėl akademinės etikos
pažeidimų, iš kurių 3 sprendimai buvo ir dėl procedūrų pažeidimų. Sprendimuose minimi
akademinės procedūros pažeidimai yra laikomi studentų ir darbuotojų priėmimo į mokslo ir
švietimo įstaigą ir šalinimo iš jų procedūrų, egzamino procedūros, baigiamojo darbo ir
disertacijos gynimo ir kitų akademinių procedūrų, įtvirtintų institucijų ir valstybės teisės
aktuose, pažeidimai, o akademinės etikos pažeidimais laikomi akademinės etikos normų
pažeidimai, t. y. akademinės bendruomenės visuotinai pripažintų ir įtvirtintų mokslo ir
studijų institucijų etikos kodeksuose akademinių vertybių, užtikrinančių mokslo ir studijų
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proceso skaidrumą, akademinės bendruomenės narių akademinį sąžiningumą, tarpusavio
pasitikėjimą, pagarbą, lygybę, teisingumą, nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių
vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumą ir intelektinės
nuosavybės apsaugą, pažeidimai (LRAEPKT, 2015, p. 1).
Kontrolieriaus 2014–2015 m. sprendimų analizė parodė, kad 2014 m. tik 3 iš 18 sprendimų
pažymėta, kad akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų nenustatyta, o 2015 m. – net 10 iš
19 sprendimų pažymėta, kad skundai ar kiti kreipimaisi buvo nepagrįsti (4.16 lentelė).
Taigi, viena vertus, pranešimų apie etikos pažeidimus ar skundų dėl etikos pažeidimų
Lietuvoje daugėja, kita vertus, panašu, kad pranešimai ir skundai Kontrolieriaus tarnybai
teikiami ne tik drąsiau, bet ir mažiau atsakingai.
Kontrolieriaus sprendimų turinio analizė parodė, kad pažeidimą nustačius visais 24 atvejais
buvo nuspręsta informuoti ŠMM ir susijusius su pažeidimais asmenis / institucijas.
Be to, daugeliu atveju nuspręsta ne tik informuoti, bet ir rekomenduoti vienaip ar kitaip
ištaisyti nustatytus pažeidimus. Pavyzdžiui, rekomenduota atšaukti sprendimus atestuoti ir
dėl konkurso laimėtojų, rekomenduota atšaukti lygių teisių dalyvauti konkurse principą ir
procedūras pažeidžiančius sprendimus, rekomenduota spręsti dėl posėdžių sprendimų ydingo
turinio pakeitimo arba panaikinimo atsižvelgiant į Kontrolieriaus sprendime išdėstytus
motyvus, rekomenduota universitetui Statuto nustatyta tvarka patvirtinti Valdančiosios
tarybos darbo reglamentą ir kt.
Sprendimų ir oficialioje tarnyboje skelbiamų duomenų apie sprendimus analizė parodė, kad
prieš kreipimąsi į Kontrolierių, pažeidimų nagrinėjimo metu tarnyboje ar po Kontrolieriaus
sprendimo priėmimo net 12 atvejų buvo kreipiamasi į teisėsaugos institucijas. Daugiausiai
kreipėsi asmenys, kurie buvo apskųsti Kontrolieriui, t. y. net 6 atvejais atsakovai,
Kontrolieriui pripažinus jų atliktus pažeidimus, kreipėsi į teisėsaugos institucijas siekdami
apginti savo teises (3 iš jų dėl autorystės pažeidimų). Oficialioje Kontrolieriaus svetainėje ir
sprendimuose skelbiama, kad pati Kontrolieriaus tarnyba tik vieną kartą tyrimo metu kreipėsi
į teisėsaugos instituciją su tikslu ištirti brandos atestato tikrumą, tačiau tarnybai buvo
atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl to, kad yra pakankamai įrodymų iš karto konstatuoti
pažeidimą. Dviem atvejais pareiškėjai, kurių skundus dėl akademinių procedūrų
Kontrolierius pripažino nepagrįstais, patys kreipėsi į teismus ar kitas teisėsaugos institucijas
siekdami pripažinti akademinių procedūrų pažeidimus, o trimis atvejais, Kontrolieriui
pripažinus procedūrų pažeidimus, pareiškėjai toliau tęsė teisminius ginčus su atsakovais
tarpininkaujant teisėsaugos institucijoms (http://www.etika.gov.lt, 2015-08-28). Nors
akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų atvejais į teisėsaugos institucijas yra kreipiamasi,
tačiau siekiant išsiaiškinti, kaip klostosi procesas ir kaip jis baigiasi, reikalinga būtų atlikti
teisinių institucijų sprendimų analizę, tačiau tam reikalingas atskiras ir platus tyrimas, ir jis
reikšmingai papildytų pastarojo tyrimo analizės duomenis.
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Kiekybinės turinio analizės rezultatai parodė, kad Kontrolieriaus sprendimai buvo priimami
30 atvejų gavus skundą ir 7 atvejais – pranešus raštu apie pažeidimus. Vidutinė analizuojamų
sprendimų apimtis yra 5 puslapiai, 1725 žodžiai ir 11758 spaudos ženklai be tarpų.
Minimalus sprendimo laukimo terminas yra 3 dienos (jam priimti užteko skundžiamos
institucijos Akademinio reglamento analizės, o sprendimui pagrįsti – užteko minėto
dokumento citatos sprendime), o didžiausias – 418 dienos. Pastarajame sprendime
nurodoma, kad 2014 m. balandžio mėnesį advokato kreipimasis buvo siunčiamas
8 institucijoms, todėl į procesą buvo įsitraukusios ne viena institucija, o Kontrolierius
aktyvūs veiksmai nurodomi tik 2015 m., t. y. Kontrolierius lygiai po metų aktyviai įsitraukė į
tyrimą po kitų institucijų atliktų tyrimų ir ekspertizių. Nepaisant šių kraštutinumų galima
sakyti, kad vidutiniškai Kontrolieriaus sprendimas priimamas po 142 d. nuo skundo ar
kreipimosi dienos, nors LR Mokslo ir studijų įstatyme (2009) nustatyta, kad „Kontrolierius
gautą skundą išnagrinėja ir priima sprendimą ne vėliau kaip per 30 dienų. Dėl skunde
nurodytų aplinkybių sudėtingumo ar dėl to, kad skundo nagrinėjimo metu prireikia gauti
papildomos informacijos, skundo nagrinėjimo ir sprendimo dėl jo priėmimo terminas gali
būti pratęstas iki 3 mėnesių nuo skundo gavimo dienos“ (LRS, 2009, pp. 18 str.-11). Svarbu
pabrėžti, kad tik trys 2014 ir 2015 m. 8 mėnesių Kontrolieriaus sprendimai buvo priimti per
mažiau nei 30 dienų, o 14 sprendimų yra priimti viršijus 4 mėnesių ribą dėl užsitęsusių
tyrimų, todėl rekomenduotina būtų peržiūrėti minėtame įstatyme įtvirtintas sunkiai
įgyvendinamas nuostatas dėl tyrimų ir sprendimų priėmimo laiko.
Apibendrinant AEP Kontrolieriaus sprendimus 2014–2015 m. galima išskirti kelis aspektus.
Pirma, 2014 m. dažniau sprendimuose minimi akademinių procedūrų etikos pažeidimai,
o 2015 m. sprendimuose minimi ir įvairūs akademinės etikos pažeidimai, tai yra, skundų dėl
įvairių akademinės etikos pažeidimų ratas platėja. Dėl akademinių procedūrų etikos
pažeidimų dažniausiai Kontrolieriui skundžiasi aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai,
o atsakovais dėl šių pažeidimų dažniausiai yra institucijos. Pastebėta tendencija, kad
mokslininkai dažniausiai skundžia kitus mokslininkus dėl autorystės pažeidimų, savęs
plagijavimo. Antra, 2014 m. nepagrįstų skundų buvo tik 1/6, o štai 2015 m. – daugiau nei
pusė skundų buvo pripažinti nepagrįstais, kas gali reikšti akademinės bendruomenės
drąsėjimą ir aktyvesnį savo teisių gynimą. Tačiau faktas, kad po Kontrolieriaus sprendimo
priėmimo net 12 atvejais buvo kreipiamasi į teisėsaugos institucijas, gali rodyti
nepasitikėjimą Kontrolieriaus tarnyba. Tačiau šį faktą galima aiškinti ir tuo, kad
Kontrolieriaus tarnyba yra daugiau patariamoji institucija, kuri pažeidimų atveju informuoja
susijusius asmenis ir institucijas, įpareigoja institucijas ar asmenis ištaisyti pažeidimus,
tačiau tiesioginių nuobaudų pažeidėjams netaiko.
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V DALIS
MOKSLINĖS (AKADEMINĖS) AUTORYSTĖS
APIBRĖŽTYS IR SAMPRATOS
Įvadas
Aurelija Novelskaitė
Remiantis LR Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (1999 (aktuali redakcija 2014)),
„autorius yra kūrinį sukūręs fizinis asmuo“ (§6.1) ir tas „fizinis asmuo, kurio vardas įprastu
būdu nurodytas kūrinyje, yra laikomas to kūrinio autoriumi, jeigu neįrodyta kitaip“ (§6.2).
Be to, „kai kūrinį bendru kūrybiniu darbu sukuria du arba daugiau fizinių asmenų, jie
laikomi bendraautoriais, nepaisant to, ar tas kūrinys sudaro nedalomą visumą, ar susideda iš
dalių, kurių kiekviena gali turėti savarankišką reikšmę“ (§7.1). Tačiau svarbu pažymėti, kad,
remiantis įstatymu, mokslo (kaip ir bet kokio kito) kūrinio, „bendraautoriu nelaikomas
asmuo, suteikęs materialinę, techninę ar organizacinę pagalbą kuriant kūrinį“ (§7.4). Šiame
kontekste, žvelgiant iš labiau filosofinės perspektyvos, „autoriaus sąvokos istorija yra
terminologinio daugiareikšmiškumo ir konkuruojančių sąvokų istorija, o šios lemia autoriaus
sąvokos reikšmės apimtį“ – kaip ir vardas priklauso nuo autoriaus sampratos (Brazauskas,
(ICMJE, 1997) 2009, p. 29). Sekant N. Brazausko (2009) nuoroda į A. Šliogerio „Tiesos
iliuziją“, terminas „autorius“ gali būti apmąstomas keleriopai: autorius, kaip teorinis
konstruktas, kuris gravituoja tarp autorinių ir tekstinių pozicijų; autorius ir vardas, kaip
iliuziškumas dažnai sutapatinamų diskursų siekiant išsaugoti vardą; iliuziškumas „funkcinių
kategorijų perkainojimo“, dažniausiai susijusio su vardu, bet ne su autoriumi; iliuziškumas ir
autoriaus, ir vardo, kurie „šiandien tėra diskursai, egzistuojantys tik skaitytojo dėka“
(Brazauskas, 2009).
Nesigilinant į filosofines idealumo paieškas mokslinės autorystės kontekste ir žvelgiant iš
istorinės perspektyvos, moksle (kaip ir literatūroje), autorystės samprata kito nuo beveik
visiško anonimiškumo (Cronin, 2001, p. 559) iki griežtų apibrėžčių (žr. pvz., ICMJE, 1997)
ir to, kad šiandien visą pasaulį geografiškai dengiantiems autorių kolektyvams dirbant
nuotoliniu būdu ir tampant nebeaišku, kas yra autorystė, atsiranda nauji terminai
„metaautorsyte“ ar „hiperautoryste“ (Cronin, 2001). Be abejo, pastarieji procesai sietini
pirmiausiai su mokslo institucionalizacija ir profesionalizacija bei, kiek vėliau, su mokslinio
bendradarbiavimo išplitimu. Pastarasis „po II pasaulinio karo tapo charakterizuojančiu
„didžiojo mokslo“ (angl. – Big science, D. S. Price terminas) bruožu“ (Cronin, 2001, p. 560;
Biagioli ir Galison, 2003), kai įsitvirtino įvairios – tarp-institucinio, tarp-sekcinio,
tarptautinio – bendradarbiavimo formos moksle ir kai, vykstant šiam procesui, atsirado
poreikis formalizuoti atskyrimą, kas yra „bendra-autorystė“ ir kas yra „bendradarbiavimas“
(Cronin, 2001, p. 560). Taigi mokslinė (akademinė) autorystė tapo vienu iš probleminių
mokslinės veiklos aspektų.
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Analizuojant mokslinę (akademinę) autorystę kaip socialinį reiškinį, pirmiausiai siekiama
atskirti individualią autorystę nuo bendra-autorystės. To pagrindu įvardinami du mokslinės
autorystės modeliai: Standartinis mokslinio publikavimo arba tradicinis autorystės modelis ir
Radikalusis autorystės priskyrimo modelis arba bendradarbiavimo (angl. – contributorship)
modelis (Cronin, 2001). Pirmasis iš šių modelių yra „dažniausias humanitarinių mokslų
srityje“, tačiau „jis nebėra vienintelis ar dominuojantis modelis tam tikrose mokslinės
specializacijos srityse“ (p. 559). Nepaisant to, standartiniam mokslinio publikavimo arba,
kitaip, tradiciniam autorystės modeliui yra būdinga, kad mokslinis darbas publikuojamas
kaip parašytas vieno autoriaus, „kuris gauna už jį visą garbę“ ir lieka atsakingas už visus
tekste pateiktus pareiškimus, išskyrus tuos, kurie priskiriami kitiems autoriams citatomis
(p. 559). Praktikoje naudojantis būtent tokiu modeliu, „su autoryste susijusios teisės ir
atsakomybės yra aiškiai suvokiamos visų šalių: autorių, redaktorių, recenzentų, skaitytojų“
(p. 562) – iš esmės todėl, kad „autorystė yra neatsiejamai susijusi su rašymu“ kaip fiziniu
procesu tiesiogine prasme (p. 565).
Tuo metu pagrindiniai pastarajam modeliui priešpastatomo radikaliojo autorystės priskyrimo
arba, kitaip, bendradarbiavimo modelio bruožai yra kiek kitokie: vienas mokslinis darbas
publikuojamas kaip parašytas daugelio autorių; publikuojant darbą (dažnai, bet su išimtimis)
reikalaujama, kad būtų pateiktas „detalus visų individualių indėlių aprašymas kaip priemonė
eliminuoti neaiškumus“ (Cronin, 2001, p. 565); autorystė nebūtinai reiškia tiesioginį teksto
rašymo procesą (p. 567). Ir nors bendradarbiavimu paremti bendra-autoriniai darbai tampa
vis dažnesni socialiniuose moksluose (Hart, 2000, p. 339), visgi šis modelis dažniau
naudojamas publikuojant daug darbo reikalaujančius biomedicinos ir fizikos bei susijusių
mokslų sričių darbus; pastarosioms mokslo sritims būdinga, kad bendra-autorystė perauga į
hiper-autorystę – „masinius bendra-autorystės lygius“ (Cronin, 2001, p. 558), siekiančius
100 ir daugiau autorių (p. 560). Šiame kontekste įdomu atkreipti dėmesį ir į socio-kultūrinį
hiper-autorystės aspektą. Kitaip sakant, hiper-autorystė kaip mokslinio lauko reiškinys „nėra
problemizuojamas fizikų bendruomenėje tiek, kiek tai problemizuojama biomedicinos
specialistų bendruomenėje“ (p. 562), kur „jaustas poreikis kolektyviai, agresyviai veikti prieš
perteklinius ir dokumentuotus piktnaudžiavimus“, susijusius su daugybine autoryste (p. 566).
Cronin (2001) šiuos skirtumus tarp mokslo sričių aiškina tuo, jog „vietinės socialinės ir
organizacinės praktikos formuoja žinių kūrimo ir sklaidos elgsenas“, kurios, kaip rodo
tyrimai, yra skirtingos biomedicinos ir fizikos mokslų sričių bendruomenėse (p. 567).
Nepaisant to, apskritai visame pasaulyje ir visose mokslo srityse plėtojantis mokslinio
bendradarbiavimo tinklams, pastoviai didėja bendra-/daugia-autorinių mokslinių straipsnių
skaičius (Hart, 2000, p. 339; West et al., 2013, p. 4; kt.). Rezultatas – „šiandien mokslinio
straipsnio autorystės standartai ir reikšmės yra labai pliuralistiniai“ (Tarnow, 1991, p. 13).
Ir nors kolektyvinė autorystė (net jei ir neišvengiama) turi akivaizdžių privalumų
(pvz., dirbant kolektyve parengiamas aukštesnės kokybės straipsnis nei dirbant individualiai;
atsiranda galimybė dalintis darbu, idėjomis ir patirtimis, mokytis; išvengiama socialinės
278

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

izoliacijos; sparčiau rengiamos publikacijos; ir t.t. (Hart, 2000, p. 34)), vienas iš šioje
plotmėje kylančių probleminių aspektų yra indėlio į darbą (t. y. mokslinę publikaciją)
pripažinimas (angl. – acknowledgment). Taip yra todėl, kad pastarasis pripažinimas yra
„stovėjimo aikštelė įvairiausiems kognityviniams, techniniams ir socialiniams indėliams,
kurie paprastai iš dalies neatitinka bendrai suprantamų kriterijų, kuriais remiantis suteikiama
autorystė“ (Cronin, 2001, p. 564). Viena vertus, ką tik minėtasis pripažinimas yra iš esmės
„puikiai įtvirtintas ir vertingas XX a. mokslinės komunikacijos aparato bruožas“ (ten pat).
Kita vertus, „pripažinimas“ mokslo lauke gali įgyti bent kelias – autorystės, žodinės ar
padėkos raštu, paminėjimo, kt. (neskaitant formalesnių – pareigų, laipsnio, vardo suteikimo)
– formas, kurios natūraliai retransliuoja skirtingas simbolines reikšmes ir potencialiai
transformuojasi į faktines galimybes mokslo lauke. Kai aiški skirtis tarp to, kas yra
„autorius“, ir to, kas yra kitaip „pripažintasis“, nėra nei universaliai pripažinta, nei nuosekliai
taikoma (p. 564), dažnai kyla klausimas: kas turi būti įtrauktas į autorių sąrašą, o kam turi
būti dėkojama? kiek padėkų turi būti straipsnyje? ir t. t. (p. 564–565). Nebuvimas
vienareikšmių atsakymų į pastaruosius klausimus, kartu su autorystės nešama verte, sąlygoja
spartų daugėjimą neatsakingos / nepagristos (angl. – irresponsible) (Seeman ir House, 2010),
nepateisintos / nevisavertės (angl. – unjustified, incomplete (Huth 1986) (sietinos su
vadinamuoju Matildos efektu (M.W. Rossiter terminas, žr. Lariviere et al., 2011)), garbės
(angl. – honorary) (O’Brien, 2009) (dar sietinos su vadinamuoju Mato efektu (R. Merton
terminas, žr. Khosrowjerdi, Zeraatkar ir Hajipour, 2012)), šmėklinės (angl.– ghoust)
(Bavdekar, 2012; Dotson ir Slaughter, 2011) autorystės atvejų.
Papildomai, šiandieniniame mokslo pasaulyje formuojasi ir nauji, anksčiau minėtus
jungiantys, autorystės modeliai, kurie ne tik atspindi istorinę autorystės tradicijos moksle
raidą nuo anoniminės iki individualios ir, vėliau, iki bendra-autorystės ar net kolektyvinės
autorystės (kas tiesiogiai siejasi su didėjančia mokslo institucionalizacija ir mokslo
profesionalizacija) (Cronin, 2001, p. 559–560), bet ir įkūnija šios dienos situacijas
skirtingose mokslinės veiklos srityse. Vienas iš tokių modelių yra vadinamas bendraautorystės su pasidalyta atsakomybe modeliu, kurį taikant praktikoje konkretizuojama, kas iš
kelių mokslinio teksto autorių prisiima „svarbiausią atsakomybę“ (angl. – principal
responsibility) už komentarų, paaiškinimų, kt. teikimą redaktoriams, skaitytojams ir kt., ir
kas dažniausiai vadinamas vadovaujančiuoju autoriumi (angl. – corresponding author)
(p. 562). Kitas gana panašus į anksčiau minėtą radikaliojo autorystės priskyrimo arba
bendradarbiavimo modelį, tačiau visgi laikomas vienu iš naujai besiformuojančių autorystės
modelių – tai vadinamasis daugybinės autorystės su neaiškiomis atsakomybėmis modelis,
kurį naudojant praktikoje „studijos autorystė / nuosavybė yra padalinta tarp daugybės
bendra-autorių, daugelis kurių turi nulinius ar silpnus – asmeninius arba institucinius – ryšius
su nesuskaitoma daugybe savo bendradarbių“ (p. 564). Pagrindinė tokio autorystės modelio
problema yra ta, kad jį taikant autorių atsakingumo už tekstą lokalizavimas gali sąlygoti
nesuvaldomas problemas. Tiksliau, vien tik praktika, kad vienose fizikos srityse autoriai
išvardinami abėcėlės tvarka, o kitose – pagal tai, kokį indėlį į straipsnį įnešė, sąlygoja
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situaciją, kad skaitant straipsnį, kurį parašė daugiau nei vienas autorius, darosi neįmanoma
suprasti, kas ką padarė (Tarnow, 1991, p. 13).
Nepaisant minėtų autorystės modelių skirtumų ir ypatumų, vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį,
kad visose šiandienėse mokslo sistemose veikia kiekybės, bet ne kokybės kriterijais paremtos
mokslinių pasiekimų vertinimo sistemos. Pastarosios traktuojamos kaip šiandieniniame
konkurenciniame mokslo pasaulyje formuojančios „publikuok arba žūk“ (angl. – publish or
perish) iššūkį, kuris sukuria negatyvias spaudimo spausdinti kaip įmanoma daugiau
straipsnių sąlygas (Bavdekar, 2012, p. 77). Ir, kaip pastebima L. Leydesdorffo ir kitų (2013)
atliktos pasaulinių tarptautinės bendraautorystės tendencijų analizės ataskaitoje,
„nacionalinės mokslo politikos, paremtos XX a. sukurtomis institucijomis, gali tapti mažiau
efektyvios sąlygojant tokią kompleksišką ir besiadaptuojančią sistemą, kuri plėtojasi
tarptautiniu lygmeniu“ (p. 93). Tuo metu „mokslo progreso skatinimas reikalauja griežto
etikos normų laikymosi tyrimuose ir moksliniuose darbuose“ (Carver et al., 2011, p. 124).
Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad jei pastangos kontroliuoti mokslinės publikacijos
autorių skaičių gali įgyti tokias formas, kaip tiesioginiai mokslo žurnalų redakcijų
apribojimai vieno straipsnio autorių skaičiui (pvz., ne daugiau nei 6 autoriai) ar konkrečios
taisyklės (pvz., ICMJE principai, minimi skirtingų autorių darbuose (Bavdekar, 2012;
Dotson ir Slaughter, 2011; Mitcheson, Collings ir Siebers, 2011; West et al., 2013; kt.)), ar
fiksuotos autorystės matricos (Cronin, 2001, p. 565), tai pastangos (nors ir nesėkmingos)
išryškinti „pripažintųjų“ indėlį taip pat gali būti skirtingos. Tokių pastangų pavyzdys yra
reikalavimai autoriams suklasifikuoti savo atliktus darbus ir / arba funkcijas rengiant
straipsnį, internetinių pripažinimo indeksų kūrimas, kt. (Cronin, 2001, p. 566). Nepaisant to,
kitas probleminis aspektas yra tai, jog „nėra standartinio metodo, kaip nustatyti autorių
eiliškumą, ar universalaus kriterijaus, kurio pagrindu būtų suteikiamas autoriaus statusas:
skirtingose mokslo disciplinose taikomos skirtingos praktikos, kurios varijuoja nuo autorių
išvardinimo abėcėlės tvarka iki sąrašų su nurodytais kiekvieno autoriaus indėlio svoriais ir
iki autorių išvardinimo atvirkštine vyresniškumo tvarka“ (p. 559). Pastebima, kad tokių
praktikų rezultatas – bendraautorių sąrašuose kai kuriais atvejais jaunesni kolegos, mažiau
prestižinių institucijų atstovai, moterys ir kiti santykinai silpnesnę poziciją mokslo
hierarchijoje turintys asmenys atsiranda prastesnėse pozicijose (Hemlin, 2009, p. 9).
Be to, kaip nustatė Igou ir van Tilburg (2015), netgi autorių sąrašuose kartais naudojami
viduriniai vardai (tiksliau – inicialai), nulemia, kad jų savininkai bus minimi sąraše pirmiau,
nei tokių vardų neturintys autoriai. Visa tai neša tiesiogines (teigiamas ir neigiamas)
pasekmes mokslinių darbų autorių karjeroms mokslo lauke, kadangi ne tik publikacijų
skaičius, bet ir vieta autorių sąraše gali būti reikšmingas kriterijus (Krasnova et al., 2014)
vertinant konkretaus asmens publikacijų sąrašą.
Galiausiai, svarbu atkreipti dėmesį, kad mokslinės autorystės pagrindu tapusi mokslinė
publikacija turi keleriopą – tiek asmeninę, tiek socialinę – vertę, kadangi publikacija yra ir
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indėlio į mokslo progresą rodiklis, ir sąlyga jausti asmeninį pasiekimą, ir konkretaus individo
intelektinių pastangų įrodymas, ir indėlis į individo profesinę reputaciją, ir prielaida pasiekti
formalią akademinę poziciją, gauti finansavimą moksliniams tyrimams, būti įtrauktam į
profesinius darinius, ir t. t. (Bennett ir McD Taylor, 2003, p. 264). Dar daugiau, mokslinė
publikacija yra ne tik priemonė komunikuoti su bendruomene informuojant kolegas apie
savo atradimus ar profesinio pasiekimo rodiklis siekiant akademinio įvertinimo; akademinės
publikacijos yra reikšmingi rodikliai instituciniu lygmeniu siekiant pritraukti finansavimą
(Pedersen, 1998, p. 158). Kitaip sakant, mikro lygmeniu, mokslinės publikacijos traktuotinos
kaip „integrali sėkmingos karjeros ir pareigų kilimo akademinėje sferoje dalis“ (Dotson ir
Slaughter, 2011, p. 1730); mezo lygmeniu tokios publikacijos traktuotinos kaip nurodančios
mokslo institucijų prestižo lygį ir, tuo pačiu, dažnai kaip lemiantis rodiklis finansavimui gauti;
makro lygmeniu mokslo publikacijos tiesiog fiksuoja viešai esamą mokslo progresą.
Pakartotinai nedetalizuojant, kokie gali būti mokslinių publikacijų tipai (žr. Lietuvos akademinė
elektroninė bilbioteka (eLABa), 2012), galima apibendrinti: mokslinė autorystė yra daugiaplanis
reiškinys, kuris, viena vertus, gali būti traktuojamas kaip viena iš mokslo komunikacijos
(ir su mokslu, kaip veikla, ir su šiame lauke veikiančiais tyrėjais / mokslininkais ir leidėjais bei
su valstybe ir kitomis galios struktūromis (Matkevičienė, 2009, p. 85)) dedamųjų. Kita vertus,
mokslinio straipsnio autorystė, susiedama naują idėją ar atradimą su jį sukūrusiu asmeniu, yra
aiškiai identifikuojamas pagrindas, kuriuo remiantis bendruomenės narės ir nariai vertinami kaip
pagarbos verti naujų žinių kūrėjai, naujų įžvalgų ir naujų sprendimų iniciatoriai (Bavdekar,
2012, p. 76). Kadangi taip mokslo bendruomenėje autoriai užsidirba garbės taškus, mokslinio
straipsnio autorystė tiesiogiai siejasi su įvairiais atlygiais: pakilimu pareigose, stipresne
konkurencine pozicija, kolegų ir ekspertų pripažinimu srityje, kt. (ten pat).
Žvelgiant iš juridinės perspektyvos, mokslinė (akademinė) autorystė, kaip „sukuriama per
intelektinę (protinę, kūrybinę) ar per su ja susijusią veiklą“ (Mizaras, 2008, p. 31), priklauso
intelektinės nuosavybės – tai yra, „visuma išimtinių teisių į intelektinės veiklos rezultatus ir
su jais susijusius objektus, saugomus pagal įstatymus ir tarptautines sutartis“ (ten pat) –
sričiai. O štai pastaroji šiandien laikoma „esminiu visuomenės ir valstybės gerovės šaltiniu,
didžiųjų pasaulio korporacijų ir smulkaus verslo pagrindu“ (Žilinskas, Staleronka ir
Balkevičienė, 2008, p. 421) ir todėl jai skiriama pakankamai daug dėmesio teisinio
reguliavimo srityje (žr. pvz., WIPO, 2008). (Pavyzdžiui, vien LR Seimo teisinių dokumentų
bazėje galima rasti seriją tokių tiesiogiai su minėtuoju LR Autorinių teisių ir gretutinių teisių
įstatymu (1999 (aktuali redakcija 2014)) susijusių Europos Sąjungos teisės aktų, kaip
2009-04-23 EP ir ET Direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos
(Oficialusis leidinys L: 2009-05-05 Nr.111); 2006-12-12 EP ir ET Direktyva 2006/116/EB
dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų (Oficialusis leidinys L: 2006-12-27
Nr.372); 2006-12-12 EP ir ET Direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam
tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (Oficialusis leidinys
L: 2006-12-27 Nr.376); ir t.t.) Detali pastarosios srities teisinių ir kitų tiesiogiai susijusių
dokumentų analizė gali būti randama, pavyzdžiui, Stonkienės, Atkočiūnienės ir
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Matkevičienės (2008) studijoje. Darbo autorės teigia, kad „mokslo veiklos rezultatų
intelektinės nuosavybės apsaugai taikytinos intelektinės nuosavybės rūšies parinkimas
priklauso nuo mokslo srities (ar tai humanitariniai, socialiniai, fiziniai, gamtos mokslai etc.),
nuo mokslo veiklos rezultatų raiškos formos, kurią apsprendžia mokslinių tyrimų pobūdis
(ar tai fundamentalieji, taikomieji tyrimai, eksperimentinė veikla), nuo mokslo veiklos
rezultatų sklaidos strategijos, etc.“ (p. 22). Konkrečiau, kaip nurodo autorės:
„Tose mokslo srityse, kurių mokslinių tyrimų rezultatai potencialiai pritaikomi
praktikoje, (pvz., technologijos, medicinos, fiziniai etc. mokslai) mokslo rezultatų
intelektinės nuosavybės apsaugai taikomi tiek pramonės nuosavybės (pvz., patentinė
išradimų apsauga, informacijos apsauga komercine paslaptimi), tiek autorių teisių
teisinės apsaugos režimai. Kitose mokslo srityse mokslo kūrinių intelektinės nuosavybės
apsaugai taikoma autorių teisė.“
Šalia to, nemažiau svarbi diskusija kyla ir dėl to, kam priklauso autorinės teisės į mokslo
kūrinį; dar daugiau – kas atsakingas už tinkamą mokslinio kūrinio platinimą ir, atitinkamai,
tų pačių autorinių teisių apsaugą? Pirmiausiai, šiame kontekste svarbu pažymėti, kad
„mokslo kūrinys“ yra ne tik publikacija (kaip tas yra suprantama daugumoje studijų, kuriose
analizuojama mokslinės autorystės problematika), bet ir, sekant jau anksčiau minėtu
LR Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (1999 (aktuali redakcija 2014)), „mokslinės
paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė dokumentacija bei
kiti mokslo kūriniai“ (II d. str. 4 §2.3) bei „išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais
literatūros, mokslo ir meno kūriniais (vertimai, inscenizacijos, adaptacijos, anotacijos,
referatai, apžvalgos, muzikinės aranžuotės, statinės ir interaktyvios interneto svetainės ir kiti
išvestiniai kūriniai)“ (II d. str. 4 §3.1). Tuo metu „idėjos, procedūros, procesai, sistemos,
veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys“ (II d. str.5 §1)
patenka tarp autorių teisės nesaugomų objektų. Remiantis tuo pačiu įstatymu, „Turtinės
autorių teisės į kūrinį, kurį sukūrė darbuotojas atlikdamas tarnybines pareigas ar darbo
funkcijas, išskyrus kompiuterių programas, 5 metams pereina darbdaviui, jeigu kitaip
nenustatyta sutartyje“ (II d. str.9 §2). Ekspertai taip pat teigia, kad „turtinės teisės priklauso
aukštajai mokyklai, ne valstybei“ (Mizaras, 2008, p. 264). Taigi reikėtų daryti prielaidą, kad
visa mokslinė veikla yra atliekama vykdant tarnybines pareigas. Tačiau, pavyzdžiui,
A. Johns (2006) atkreipia dėmesį į dar 1944 m. skelbtą M. Polanyi poziciją: „patentai
iškreiptai atspindi ir teršia mokslinį tyrimą“; „šie iškraipymai yra pakankamai dideli, kad
galėtų nusverti valstybės kišimąsi“ (reguliavimo naudą) (p. 153). Taigi nepaisant juridinio
reguliavimo ypatumų ir mokslinio straipsnio, kaip pagrindinės mokslinio komunikavimo
formos (taigi numanomai pagrindinio intelektinės teisinės objekto mokslinės veiklos
erdvėje), išskyrimo, sociologijos klasiko R. Mertono (1986) nuomone, „mokslinės etikos
logika nuosavybės teises moksle apriboja iki visiško minimumo“ (p. 271–272), „intelektinė
nuosavybė mokslo lauke įgauna kolegų pripažinimo formą; taigi yra palaikoma nerašytų
įstatymų“ (ten pat p. 335). Kitaip sakant, normatyviniai apibrėžimai praktikoje tarsi nustoja
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galios. Šioje plotmėje išsiskiria trys (ir dažnai negatyvius probleminius aspektus nešančios)
temos: (i) pati autorystės esmė (t. y. kas ir kodėl yra tinkamas nurodyti straipsnio autoriumi)
ir, kartu, autorių skaičiaus bei eiliškumo klausimai; (ii) naudojimosi ankstesniais savo ir kitų
publikuotais (ir nepublikuotais) mokslinės veiklos rezultatais; ir (iii) recenzavimas kaip
autorystės kontrolė ir filtras, per kurį bendruomenė sužino apie autorius. Pirmoji iš ką tik
įvardytų temų plėtojama giliau pateikiant empirinių tyrimų rezultatus tolimesniuose šios
monografijos dalies skyriuose; kitos dvi temos plėtojamos kitose monografijos dalyse.
Taigi pagrindinis šioje monografijos dalyje nagrinėjamas klausimas – kaip mokslinė
(akademinė) autorystė yra apibrėžiama ir, kartu, suvokiama skirtinguose – mokslo
organizacijų (t. y. mezo) ir individualiajame (t. y. mikro) – Lietuvos mokslo sistemos
lygmenyse? Atsakymo į šį klausimą paieškos pradedamos tarptautiniame (t. y. makro)
lygmenyje. Toliau, po trumpos metodologinės pastabos, kuria, papildant monografijos
metodologinėje dalyje pateikiamą informaciją, detalizuojami kituose skyriuose pristatomų
empirinių tyrimų rezultatų gavimo metodai ir procedūros, aptariami mokslinės autorystės
apibrėžimų ypatumai remiantis 2013–2015 m. atliktų empirinių tyrimų rezultatais.
Konkrečiau, pirmajame dalies skyriuje aptariamos mokslinės (akademinės) autorystės
apibrėžtys ir sampratos, kurias savo dokumentuose skelbia tarptautinės ir aukščiausio lygio
nacionalinės mokslo organizacijos (pvz., mokslo akademijos). Tolimesniuose šios dalies
skyriuose koncentruojamasi į grynai nacionalinį – Lietuvos – kontekstą, tai yra, čia
pirmiausiai aptariamos formalios, organizacijos požiūrį deklaruojančios mokslinės autorystės
apibrėžtys, skelbiamos Lietuvos mokslo organizacijų etikos kodeksuose bei Lietuvos mokslo
žurnalų reikalavimuose autoriams; po to susitelkiama į individualias, mikro lygmenį
reprezentuojančias, mokslinės autorystės sampratas, atskleidžiančias Lietuvos mokslo žurnalų
redaktorių ir Lietuvos mokslo bendruomenės narių požiūrius į mokslinę (akademinę) autorystę.
Metodologinės pastabos.
Pirmajame šios monografijos dalies skyriuje pateikiamas apžvalginio pobūdžio aprašymas
tarptautinių mokslo organizacijų ir aukščiausio lygio nacionalinių įvairių pasaulio šalių
mokslo organizacijų dokumentų, skirtų apibrėžti ir / arba reguliuoti mokslinių tyrimų etikos
ir, kartu ar atskirai, mokslinės autorystės klausimus. Bendrojoje monografijos metodologinėje
dalyje detaliai aprašyti organizacijų sąrašo sudarymo ir dokumentų rinkimo (žr. monografijos
metodologinės dalies 7 priedą), paruošimo analizei ir analizės procesai ir procedūros, todėl
plačiau pakartotinai pastarosios analizės metodologinės taisyklės nėra aprašomos.
Antrajame skyriuje pateikiami 28 Lietuvos mokslo (ir studijų), tiksliau, Lietuvos universitetų
ir mokslo institutų etikos kodeksų aprašomosios turinio analizės rezultatai. Vėl gi,
dokumentų kaupimo ir paruošimo analizei bei pagrindinės analizės procedūros jau yra
aprašytos metodologinėje šios monografijos dalyje; dokumentų sąrašas su pagrindinėmis
dokumentų charakteristikomis pateiktas monografijos metodologinės dalies 8 priede.
Papildomai verta pažymėti tik vieną metodologine prasme svarbų aspektą – tai turinio
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analizės atlikimo procedūra. Konkrečiau, analizuojant etikos kodeksų turinį pirmiausiai
analizės vienetais laikytos sąvokos, kurių šaknis yra autor-* (*-ius, *-ė, *-ystė, bendra-*-ius,
kt.); išrinkus sąvokas buvo numatoma analizės vienetu laikyti pastraipas, ir, remiantis jose
fiksuotu turiniu, klasifikuoti dokumentus į tipiškas grupes. Šis planas neįgyvendintas dėl
paprastos priežasties: autorystė kaip tokia analizuotuose Lietuvos mokslo (ir studijų)
institucijų etikos kodeksuose tiesiog nėra apibrėžiama. Šalia to, papildomai, analogiškai
dokumentuose ieškota kitų tiesiogiai su autorystės problematika susijusių terminų ir sąvokų –
plagijavimas, citavimas, recenzavimas. Toliau skyriuje aprašoma etikos kodeksų klasifikacija
sukurta remiantis būtent pastarosios, papildomos, analizės rezultatais.
Trečiajame šios dalies skyriuje mokslinių autorystės apibrėžčių aptarimas tęsiamas pristatant
Lietuvos mokslo žurnalų reikalavimų autoriams kiekybinės ir interviu su tų žurnalų
redaktorėmis ir redaktoriais medžiagos turinio analizės rezultatus. Vėlgi: abu analizuojami
duomenų masyvai, jų sukaupimo, paruošimo analizei ir pačios analizės principai bei
procedūros aprašyti monografijos metodologinėje dalyje. Čia tik verta paminėti, kad
analizuojant kiekybinius dokumentų (t. y. mokslo žurnalų reikalavimų autoriams) turinio
rezultatus papildomai pasitelktas ir statistinis chi-kvadratu (2) testas (daugiau apie testą
galima rasti, pvz., Nachmias ir Nachmias, 1987, p. 507–510) siekiant atrasti sąsajas tarp
atskirų autorystės apibrėžčių reikalavimuose aspektų; interviu su mokslo žurnalų
redaktorėmis ir redaktoriais medžiaga analizuota susitelkiant išskirtinai į pirmąjį klausimų,
užduotų per interviu, bloką. Tiksliau, skyriuje gilinamasi į redaktorių atsakymus į tokius
klausimus, kaip Kokie reikalavimai straipsnių autoriams dėl autorystės keliami Jūsų žurnale?
Ar yra apibrėžta reikiamas autorių indėlis rengiant straipsnį, vieno straipsnio autorių
skaičius, autorių eiliškumas? Ar apibrėžtos nepriimtinos autorystės praktikos? Ir pan.
Galiausiai, paskutiniame šios dalies skyriuje mėginama apibendrinti ankstesniuose pateiktą
informaciją pristatant dalinius Lietuvos mokslo bendruomenės apklausos rezultatus. Tiksliau,
šioje dalyje susitelkiama į apklausoje dalyvavusių mokslo bendruomenės narių išsakytus
komentarus, kurių turinio analizė leido atskleisti vyraujančias mokslinės autorystės sampratas.

1. Akademinės autorystės apibrėžimai pasaulinėse mokslo organizacijose
Aurelija Novelskaitė, Lina Lapinaitė
Būtų galima galvoti, kad normatyviniais laikytini etikos (ir, konkrečiau, šio projekto ribose –
mokslinės autorystės) apibrėžimai pasaulinėse ir nacionalinėse aukščiausio lygio mokslo
organizacijose (pvz., nacionalinėse mokslo akademijose) pateikia visuotinai siektinus
standartus kitoms nacionalinėms mokslo organizacijoms ir tuo būdu ne tik nustato keliamų
klausimų tendencijas atskirose šalyse, bet ir formuoja bendrą mokslo, kaip socialinės
institucijos, įvaizdį socialinėje plotmėje. Tačiau vis dėlto pastebima, kad jei ir negali būti
tokio dalyko kaip „europinių“ etinių vertybių rinkinys, egzistuoja aiškios įtampos tarp
Europoje vyraujančių ir kitų (pvz., JAV vyraujančių) požiūrių į etiką: „JAV vyrauja
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tendencija, kad autonomija persveria orumą priimant etinius sprendimus, o Europoje yra
priešingai“ (Ozoliņa, 2009, p. 30). Be to, netgi Europos erdvėje pastebima stoka aiškumo
mokslinių straipsnių autorystės normų ir taisyklių srityje: nors „autorystė yra esminė
mokslinio atlygio ir pripažinimo sistemos dalis“, „vis dar nėra griežtai sutartų pasaulinių
standartų autorystei“ (ten pat p. 21). Nepaisant esamų dokumentų ir susitarimų, vis dar
keliami klausimai dėl to, kas turėtų būti laikomas tinkamu publikacijos autoriumi, koks
skirtumas tarp pirmo, paskutinio ir kitų autorių, kokią atsakomybę už publikacijos turinį neša
bendraautoriai, ir t. t. Tikėtina, kad tokia situacija yra tiesioginis rezultatas to, jog Europoje
nėra bendrai sutartos mokslinių tyrimų etikos sistemos (Iphofen, 2011, p. 146). Taigi yra
būtina „skatinti etinių vertybių harmonizavimą kaip dalį ilgalaikės pasaulinės refleksijos apie
etiką projekto, kartu pripažįstant ir mokantis iš skirtingų etinių praktikų“ (Ozoliņa, 2009, p. 30).
Tačiau įdomu pastebėti, kad 2013 m. Europos mokslo tarybos tinklapyje
(http://erc.europa.eu/) nebuvo randama išskirtos jokios informacijos mokslinių tyrimų etikos
tema. Etikos klausimus Europos mokslo tyrimuose nusakantys dokumentai buvo paprasčiau
randami ankstesnėse EK mokslinių tyrimų finansavimo iniciatyvų instrukcijose (žr. pvz.,
„Politiniai klausimai. Etika ES tyrimuose“ (angl. – Policy issues. Ethics in EU Research,
http://ec.europa.eu/research/health/policy-issues-ethics_en.html) ar BP7 dokumentų sąrašą
(http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html)) ir tokiose publikacijose, kaip „Europos tyrimų
etikos vadovėlis“ (angl. – European Textbook on Ethics in Research (European Commission,
2010a)), „Etika tyrėjams. Lengvinant tyrimų meistriškumą 7 BP“ (angl. – Ethics for
researchers. Facilitating Research Excellence in FP7 (European Commission, 2013b)),
„Pasirinkimai stiprinti atsakingus tyrimus ir inovacijas“ (angl. – Options for Strengthening
Responsible Research and Innovation (European Commission, 2013a)). Tačiau svarbu
pastebėti, kad pastarosiose publikacijose mokslinės (akademinės) autorystės klausimai nėra
akcentuojami. Pavyzdžiui, jau minėtame leidinyje Etika tyrėjams (European Commission,
2013b) tik nurodoma, kad plagijavimas yra viena iš „netinkamo mokslinio elgesio formų“
(p. 2), be to, tai tėra vienas iš „kitų etinių klausimų, kurie turi būti apsvarstomi“ (ten pat p.
11). Minėtame Europos vadovėlyje (European Commission, 2010a) pristatomas trumpas
skyrelis „Publikavimo etika, interesų konfliktai ir akademinis integralumas“
(angl. – Publication ethics, conflicts of interest and academic integrity) (p. 163–164),
kuriame užsimenama apie mokslinės autorystės klausimus, tačiau tik kaip apie „savaime
suprantamą dalyką, jog nėra etiška plagijuoti“ ir autorių atsakomybę publikuoti tikslius
rezultatus. Tuo metu Europos etikos moksle ir naujosiose technologijose grupės
(angl. – European Group on Ethics in Sciences and New Technologies) tinklalapyje
(http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/welcome/index_en.htm) iš esmės randami
tik medicinos sritis reguliuojantys dokumentai (žr. http://ec.europa.eu/bepa/european-groupethics/publications/opinions/index_en.htm); mokslinių tyrimų rezultatų viešinimo
klausimams čia taip pat dėmesys nebuvo (žr. pvz., Salvi, 2011) ir nėra skiriamas.
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Europos mokslo fondo (angl. – European science foundation, ESF) tinklalapyje
(http://www.esf.org) randamas gana ilgas (daugiau nei 600 publikacijų apimantis) tiesiogiai
su mokslinių tyrimų etikos tematika susijusių dokumentų sąrašas (http://www.esf.org/
search.html?cx=005750465531532508777%3Atmotfg-bjcm&cof=FORID%3A11%3BNB%
3A1&ie=UTF-8&q=ethics). Vienas pirmųjų principinių dokumentų čia – tai ESF ir Europos
nacionalinių tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijų federacijos (angl. – European
Federation of National Academies of Sciences and Humanities, ALLEA) dokumentas –
„Europos elgesio kodeksas tyrimų integralumui“ (angl. – The European Code of Conduct for
Research Integrity (2011). Šiame dokumente rašoma (p. 6):
„<...> Nepriimtina reikalauti ar suteikti nepelnytą autorystę ar atmesti užtarnautą
autorystę. Kitos nusižengimų formos publikuojant gali apimti pakartotines publikacijas,
„saliami-pjaustymą“ ar nepakankamą pripažinimą kitų ar sponsorių indėlio.
<...> Nepateisinti autorystės reikalavimai arba šešėlinė autorystė – tai falsifikacijos
formos. Redaktorius ar recenzentas, kuris pasisavina idėjas, plagijuoja.“
Taigi ką tik minėtame ESF ir ALLEA „Europos elgesio kodekse tyrimų integralumui“
(2011) mokslinės (akademinės) autorystės – tiek kaip vienos iš mokslinių veiklų plačiąja
prasme (pvz., žinių visuomenei perdavimas), tiek kaip vienos iš tyrimo veiklų siauresne
prasme (pvz., tyrimo rezultatų viešinimas) – tematika tiesiogiai aptariama beveik visuose
mokslinio integralumo principuose, vardinant (ESF ir ALLEA, 2011, p. 10–11):
Sąžiningumas pristatant tyrimo tikslus <...>; Patikimumas atliekant tyrimą <...>;
Objektyvumas interpretuojant ir formuluojant išvadas <...>; Atvira komunikacija aptariant
<...> su kitais <...>; Nešališkumas, sąžiningumas pateikiant tinkamas nuorodas <...>; ir t. t.
Taigi publikavimo, kaip tiesioginės autorių atsakomybės, klausimai (kartu su redaktorių
atsakomybėmis) atsiranda tarp 5 aktualiausių – t. y. duomenys, procedūros, atsakomybės,
publikavimas ir redaktorių atsakomybės – tyrimų integralumo sričių.
Be to, kad pastarajame dokumente akcentuojama, jog nacionalinės direktyvos gerai
mokslinei praktikai turėtų, be kitų, apimti ir atskirą punktą, kuriame būtų apibrėžiamos
mokslinių darbų publikavimo taisyklės (p. 6–7), dokumente detaliai išdėstyta, koks turėtų
būti tinkamas elgesys publikuojant mokslinius darbus (p. 14). Tai yra:
-

-

Tyrėjai turėtų publikuoti tyrimų rezultatus ir tyrimų interpretacijas atvirai, sąžiningai,
skaidriai ir tiksliai.
Tyrėjai turėtų siekti užtikrinti galimai anksčiausią savo tyrimų rezultatų publikavimą,
nebent jei komerciniai ar intelektinės nuosavybės klausimai (pvz., paraiška patentui)
pateisina vėlavimą.
Autorystė turėtų remtis tik kūrybišku ir reikšmingu indėliu į tyrimą (t. y. indėlis
planuojant tyrimą, renkant duomenis, analizuojant duomenis, rengiant ataskaitas, bet
ne bendra tyrimo grupės priežiūra ar teksto redagavimas). Svečio autorystė
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-

-

-

-

-

(t. y. įvardinimas autorių sąraše asmenų, neatitinkančių autoriaus statusui keliamų
reikalavimų) ar šešėlinė autorystė (t. y. neįtraukimas į autorių sąrašą individų,
atitinkančių autoriaus statusą suteikiančių kriterijų reikalavimus) nėra priimtinos. Visi
autoriai neša visišką atsakomybę už publikacijos turinį, nebent nurodoma, kad jie
atsakingi tik už tam tikrą studijos ar publikacijos dalį.
Dėl autorių eiliškumo turėtų būti sutarta tarp visų autorių; idealiu atveju, tas turi būti
padaryta pradedant projektą ar straipsnio / monografijos iniciatyvą ir gali remtis
nacionaliniais ir / arba disciplinoje priimtais kodeksais.
Bendradarbių ir asistentų darbas ir indėlis turi būti pripažintas, jei tas reikalinga; ir su
jų leidimu.
Visi autoriai turėtų deklaruoti bet kokį tiesiogiai susijusį interesų konfliktą, kuris gali
būti finansinis, komercinis, asmeninis, akademinis ar politinis.
Svarbus kitų darbas ir intelektinis indėlis, turėjęs įtakos pristatomam tyrimui, turėtų
būti tinkamai pripažintas. Susiję darbai turėtų būti korektiškai cituojami. Nuorodos
turėtų būti apribotos (elektroniniu ar popieriniu formatu) atspausdintomis
publikacijomis ir „spausdinamomis“ publikacijomis.
Komunikuojant su plačiąja auditorija ir populiariosiomis medijomis, turėtų būti
taikomi tokie patys sąžiningumo ir tikslumo standartai; turėtų būti priešinamasi bet
kokiam rezultatų svarbos ir praktinio taikymo išpūtimui.
To paties (ar esminių tų pačių dalių) darbo spausdinimas skirtinguose žurnaluose
priimtinas tik gavus žurnalų redaktorių sutikimą ir pateikus tinkamą nuorodą į pirmąją
publikaciją. Šitaip susiję straipsniai autorių profesinio gyvenimo aprašymuose ir
pasiekimų sąrašuose (pvz., Curriculum Vitae) turėtų būti nurodomi kaip vienas punktas.
Finansinė ir kitokio pobūdžio parama tyrimui ir jo rezultatų publikavimui turi būti
tinkamai minima ir pripažįstama.

Pastebėtina, kad pastarosiose nuostatose be nuorodų, kaip reiktų elgtis, pateikiami ir trumpi
netinkamų autorystės formų apibrėžimai, bendravimo bendruomenės viduje ir su mokslui
išorinėmis institucijomis standartai. Tačiau taip pat reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad čia
neminimi tokie giluminiai ir net galintys nešti teisines pasekmes etikos pažeidimai, kaip
plagiavimas, kopijavimas ir pan.
Kaip minėta šio tyrimo metodologijos aprašymuose, tolimesnė analogiškų dokumentų
paieška papildomų rezultatų nebedavė. Pavyzdžiui, JTO (UNESCO) organizacijos
(http://www.unesco.org/) „Socialinių transformacijų valdymo programos“ (angl. – The
Management of Social Transformations (MOST) Programme), kuri yra „vienintelė JTO
mokslą skatinanti ir remianti programa“ (http://www.unesco.org/new/en/social-and-humansciences/themes/most-programme/about-most/), dokumente „Etikos rekomendacijos
tarptautiniams palyginamiesiems socialinių mokslų tyrimams MOST tinkle“ (angl. – Ethical
Guidelines for International Comparative Social Science Research in the framework of
MOST) pažymima tik kad „Tyrėjai yra atsakingi už tai, jog būtų tinkamai įvertintas
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nepublikuotas ir publikuotas kitų mokslininkų darbas“ (18 punktas); kitoje JTO patiekiamoje
informacijoje mokslinių tyrimų etikos tema yra akcentuojamas etikos mokymas
(žr. pvz., „Etikos mokymų programa“ (angl. – Ethics Education Programme,
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ethics-educationprogramme/) ir išskiriami etikos klausimai biomedicinos srities tyrimuose (žr., pvz., „Mokslo
ir technologijų etika“ (angl. – Ethics of Science and Technology, http://en.unesco.org/
themes/ethics-science-and-technology), arba tiesiog pateikiamos nuorodos į aukščiau minėtą
ESF ir ALLEA kodeksą (2011) ir pažymima, kad „įvairūs klausimai, susiję su mokslinės
informacijos sklaida ir cirkuliacija, ypač atkreipiant dėmesį į etinius publikavimo aspektus“
turi būti vienas iš 6 etikos institucionalizacijos lygmenų, siekiant „remti ir stiprinti etiką
visuose mokslinės elgsenos lygmenyse“ pasinaudojant „egzistuojančiais normatyviniais
tinklais, nurodančiais pliuralistinį ir „išsklaidytą“ etikos modelį, kuriame kombinuojasi
daugialypės, sritys pasižyminčios skirtingomis logikomis“ (COMEST, 2013, p. 25–26).
Kitas šiame kontekste reikšmingas dokumentas – tai Singapūro pareiškimas dėl tyrimų
integralumo (Steneck, Mayer ir Anderson, 2010), kuris yra „51 šalį atstovaujančių
340 asmenų, dalyvavusių II Pasauliniame tyrimų integralumo kongrese, kolektyvinių
pastangų ir įžvalgų rezultatas“ (http://www.singaporestatement.org/). Pastarieji asmenys – tai
tyrėjai bei kiti tyrimus vykdančių, tyrimus finansuojančių ir tyrimų rezultatus publikuojančių
organizacijų atstovai. Šiame 2010 m. rugsėjo 22 d. viešam naudojimui paskelbtame
dokumente išskiriami tik 2 punktai, kuriuose apibrėžiant autorystę nurodoma, kad „tyrėjai
turėtų prisiimti atsakomybę už savo indėlį į visas publikacijas, paraiškas finansavimui,
ataskaitas ir kitus jų tyrimų reprezentavimus“ ir kad „autorių sąrašas turėtų apimti visus ir tik
tuos, kurie atitinka autoriui keliamus autorystės kriterijus“ (6 punktas). Be to, apibrėžiant
publikacijos pripažinimą nurodoma, kad „tyrėjai turėtų pripažinti publikacijose vardus ir
vaidmenis tų, kurie įnešė reikšmingą indėlį į tyrimą, apimant rašytojus, finansuotojus,
sponsorius ir kitus, kurie vis dėlto neatitinka autorystei keliamų kriterijų“ (7 punktas).
Taigi dokumentas atkreipia dėmesį išskirtinai į tyrėjų atsakomybės sritis ir ignoruoja
institucijas, kuriose ar kurioms tie tyrimai atlikti. Be to, šiame dokumente nėra net minimi
akademinėje literatūroje akcentuojami tiesiogiai su mokslinės autorystės etika susiję galimi
pažeidimai (t. y. plagiavimas, falsifikavimas, fabrikavimas). Tačiau kita vertus, šiame –
pasaulinės mokslo bendruomenės siekio apibrėžti mokslinių tyrimų etiką ieškant bendrų
visoms tautoms priimtinų sprendimų – kontekste įdomu pastebėti, kad Globethics.net –
pasauliniame „įvairiomis taikomosios etikos sritimis besidominčių asmenų ir institucijų
tinkle“ (http://www.globethics.net/) – principinių tyrimų etiką nusakančių dokumentų
apskritai nerasta.
Atlikus išsamesnę ir sistemiškesnę normatyvinių mokslinės (akademinės) autorystės
apibrėžimų pasaulio mokslo organizacijose analizę (pastarosios metodologiniai principai
aprašyti atskiroje šios monografijos dalyje) nustatyta, kad, kaip jau minėta anksčiau, užsienio
šalių mokslo organizacijų dokumentai, nusakantys mokslinių tyrimų etiką, yra skirtingi.
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Taigi ir dėmesio mokslinės autorystės apibrėžimams ir sampratoms apimtys bei formos juose
yra skirtingos. Pavyzdžiui, Prancūzijos Nacionalinės tyrimų agentūros (angl. – France National
Research Agency, http://www.agence-nationale-recherche.fr), Vengrijos mokslinių tyrimų
fondo (angl. – Hungarian Scientific Research Fund, http://www.otka.hu) etikos kodeksuose
nerandama jokių nuorodų į mokslinės (akademinės) autorystės klausimus. Tuo metu Japonijos
mokslo tarybos (angl. – Science Council of Japan, http://www.scj.go.jp/en/index.html)
Mokslininkų elgesio kodekse apibrėžiant tyrimų veiklas sakoma, kad:
Mokslininkai turi elgtis integraliai, vadovautis šio kodekso dvasia rengiant, planuojant,
teikiant finansavimui, vykdant ir teikiant savo tyrimų ataskaitas. Pristatant savo tyrimų
rezultatus tokiomis formomis, kaip straipsniai, mokslininkai turi prisiimti atsakomybę
ir, kartu, sulaukti pripažinimo už savo pasiekimus pagal atliktą vaidmenį. Mokslininkai
turi <...> ne tik susilaikyti nuo bet kokių tokių netinkamos elgsenos formų, kaip
fabrikavimas, falsifikavimas ar plagijavimas, bet ir nuo pagalbos ar tokių veiklų
skatinimo. (II.7)
Panašiai Nyderlandų universitetų asociacijos (angl. – Association of Universities in the
Netherlands, http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/The_Netherlands_
Code_of_Conduct_for_Scientific_Practice_2012.pdf) „Mokslinių praktikų elgesio kodekse“
(angl. – The Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice,) vardinant „principus ir
gerąsias praktikas“ nurodoma viena iš gerųjų praktikų, sietina su sąžiningumo principu:
„Autorystė yra pripažįstama. Laikomasi bendrųjų mokslo disciplinos taisyklių“ (1.4).
Liuksemburgo nacionalinio tyrimų fondo (angl. – Luxemburg National Research Fund,
http://www.fnr.lu/) dokumente „Tyrimų integralumas NTF finansavimo tinkle“ (angl. –
Research Integrity in the Framework of FNR Funding) tarp „kitų netinkamo elgesio
tyrimuose formų“ minima „su publikavimu susijusi netinkama elgsena“, kuri apima
„neužtarnautos autorystės siekį“, „autorystės nesuteikimą įnešusiems indėlį“, „dirbtinį
publikacijų dauginimą („saliami pjaustymą“)“ ir „klaidas koreguojant publikacijų įrašus“
(p. 2). Šalia to, dokumente plagijavimas įvardinamas kaip viena iš pagrindinių netinkamų
elgsenų tyrimuose ir apibrėžiamas kaip „kito asmens idėjų, procesų, rezultatų ar žodžių
pasisavinimas neteikiant atitinkamo įvertinimo, o kartu – ir įgytų konfidencialaus
recenzavimo tyrimo paraiškų ir straipsnių eigoje“ (p. 1–2).
Kita vertus, Moldovos atveju randamas Moldovos respublikos įstatymas – „Moldovos
respublikos mokslo ir inovacijų kodeksas“ (angl. – Code of the Republic of Moldova on
science and innovations), kuriame gana daug detalių išdėstymų. Pavyzdžiui, viena iš tyrėjo
teisių yra „būti pripažintam kaip intelektinių produktų, įgautų veiklos rezultate, autorius ar
bendraautoris“ (Str. 154b). Taip pat pateikiamas apibrėžimas, kad „mokslinės-technologinės
informacijos autorius (bendraautoris) yra fizinis ar juridinis asmuo, kurio dėka buvo sukurta
mokslinė-technologinė informacija“ (str. 39). Be to, tarp Atestacinės komisijos funkcijų
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numatoma, kad ši „inicijuoja teisinius procesus, susijusius su akademinio / mokslinio
laipsnio ar pedagoginio vardo atėmimu iš asmenų, kurie falsifikavo duomenis, plagijavo,
kompiliavo ar atliko kitus veiksmus, neatitinkančius mokslinės etikos“ (str. 104(v)).
Estijos mokslų akademijos (angl. – Estonian Academy of Sciences, http://www.akadeemia.ee)
skelbiamame Estijos mokslininkų etikos kodekse tarp „savireguliacinių mokslo
bendruomenėje“ nuostatų nurodoma, kad „publikuojant komandinio projekto tyrimo
rezultatus visi komandos dalyviai turi būti nurodyti kaip autoriai; esant poreikiui, bus
nurodomas jų individualus indėlis. Garbės ar šešėlinės autorystės praktikos yra
nesuderinamos su šiais ir geros mokslinės praktikos principais“ (3.6). Taigi remiantis šiuo
punktu, į tyrimų rezultatų publikacijų autorių sąrašus turi būti įtraukti ne tik reikšmingai prie
publikacijų rengimo prisidėję asmenys, bet ir visi kiti, kurių indėlis vykdant tyrimus buvo
minimalus (pvz., fragmentiškas duomenų rinkimas ir jų paruošimas analizei)
ar administracinio pobūdžio (pvz., duomenų rinkimo organizavimas). Iš esmės, tokia
nuostata prieštarauja anksčiau išdėstytiems ESF ir ALLEA „Europos elgesio kodekse tyrimų
integralumui“ (2011) dėstomiems principams dėl autorių sąrašo sudarymo.
Nepaisant to, svarbu pažymėti, kad Estijos mokslų akademijos skelbiamame Estijos
mokslininkų etikos kodekse apibrėžiant „mokslinį tyrimą“ sakoma, kad „mokslininkai vengs
bet kokios netinkamos elgsenos ir apgaulės – tokių, kaip duomenų ar įrašų fabrikavimas ar
falsifikavimas, piratavimas ar plagiavimas, <...> konfidencialumo pažeidimas atliekant
recenzento ar vadovo vaidmenį“ (2.2). Taigi kodekse prevencijos principu tiesiog užbėgama
į priekį etikos pažeidimams (naiviai?) numatant, kad „mokslininkai vengs“ ir nepagrindžiant
tokios prognozės.
O štai Kataro nacionalinio tyrimų fondo (angl. – Qatar Qatar National Research Fund,
http://www.qnrf.org/en-us/) „Tyrimų etikos gairėse“ (angl. – Research Ethics Guide)
išskiriama atskira dalis, skirta apibūdinti nuorodų į naudotus informacijos šaltinius pateikimą
ir plagiato politiką (p. 9). Šio dokumento IV.1 dalyje skelbiama, kad:
Nuorodų pateikiamas yra praktika, kuria kitų [autorių] intelektinis darbas
pripažįstamas jūsų rašomame tekste.
Be to, pastarojo dokumento IV.2 dalyje taip pat nurodoma, kad:
<...> bet koks tyčinis kito autoriaus ar savo darbo kopijavimas ar reprodukavimas,
nepateikiant tinkamos nuorodos [į pirminį šaltinį – aut.], laikomas plagijavimu. <...>
vadovaujantis pagrindinis tyrėjas laikomas atsakingu už teikiamos paraiškos
autentiškumą <...>.
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Panašiai ir Ispanijos nacionalinės mokslo tarybos (angl. – Spain National Research Council,
http://www.csic.es) dokumente – „Gerųjų mokslinių praktikų kodekse“ (angl. – Code of
Good Scientific Practices of CSIC) – išskiriama atskira dalis „Mokslinės publikacijos.
Žodinė ir rašytinė komunikacija“, kur apibrėžiami tyrimų rezultatų publikavimo, publikacijų
autorystės, ankstesnių autorių pripažinimo ir mokslinių straipsnių recenzavimo principai.
Taip pat ir Vokietijos tyrimų fondo (angl. – German Research Foundation,
http://www.dfg.de) Profesinės savireguliacijos moksle komisijos (angl. – Commission on
Professional Self Regulation in Science) rekomendacijų „Pasiūlymai gerųjų praktikų moksle
saugojimui“ (angl. – Proposals for Safeguarding Good Scientific Practice) atskiroje dalyje
apibūdinamos autorystės bei mokslo žurnalų praktikos ir akcentuojami tokie principai, kaip:
Mokslinės publikacijos autoriai visada dalinasi atsakomybe už jos turinį. Tik tie
asmenys, kurie įnešė reikšmingą indėlį rengiant publikaciją, yra pripažįstami jos
autoriais. Vadinamoji „garbės autorystė“ yra nepriimtina. (11 rekomendacija, p. 82)
Arba: Publikavimui pateiktų rankraščių recenzentai turi įsipareigoti gerbti konfidencialumą ir iš anksto nurodyti interesų konfliktus. (12 rekomendacija, p. 82). Ir pan.
Šiame kontekste Lietuvos mokslų akademijos (http://www.lma.lt) Etikos kodeksas yra
panašus į dalies užsienio šalių analogiškų mokslo organizacijų kodeksus. (Tai nestebina, nes
kodekse pateikiamas sąrašas kitų šalių analogiškų etikos kodeksų, kurių pagrindu parengtas
šis dokumentas.) Vis dėlto LMA kodeksas mokslo bendruomenėje yra reikšmingas tuo, kad
pateikia detalizuotus autorystės aprašymus dalyse „3. Mokslinių tyrimų rezultatų sklaida“
ir „4. Mokslinių darbų vertinimo ir ekspertizės etinės nuostatos“, kuriose sakoma (p. 3–5):
Mokslinių pranešimų ir publikacijų autoriais gali būti tik tie mokslininkai, kurių indėlis yra
esminis vykdant tyrimus, analizuojant ir interpretuojant jų rezultatus. Už konsultacijas,
pastabas ir suteiktą pagalbą (techninę, redagavimo ar kitokią) reiškiama padėka.
Pavardžių išdėstymo tvarką publikacijoje bendraautoriai aptaria ir suderina tarpusavyje.
Yra svarbu, kad šiame kodekse taip pat sakoma, kad:
Publikacijų autoriai nurodo ir objektyviai įvertina pirminius šaltinius bei publikacijas
nagrinėjamu klausimu. Būtinai yra cituojami darbai, kurių rezultatai ir išvados
prieštarauja skelbiamos publikacijos duomenims ir teiginiams. Bet kurios idėjos, teksto
dalys, lygtys paimtos iš kitų publikacijų cituojant turi būti tinkamai priskirtos jų
autoriams. Kitų autorių mokslo duomenų skelbimas nenurodant šaltinių yra laikomas
plagijavimu – grubiu mokslininko etikos pažeidimu. (3.3.)
Taigi pastarajame dokumente (panašiai kaip anksčiau minėtame Estijos mokslų akademijos
Etikos kodekse), institucija fiksuoja ir tai, kas daroma (pvz., „<...> bendraautoriai aptaria
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<...>“, „<...> autoriai nurodo <...>“) ir tai, kas turi būti daroma (pvz., „<...> cituojant turi
būti tinkamai <...>“), ir tai, kas gali būti daroma (pvz., „<...> autoriais gali būti tik <...>“).
Toks diskurso dimensijų kaitaliojimas galimai įneša sunkumų net tik interpretuojant patį
dokumentą (pvz., mėginant jį priskirti prie esamų tipologijų (žr. pvz., Dench, Iphofen ir Huws,
2004, p. 6–8)), bet ir, tikėtina, daro kodeksą sunkiai panaudojamą kasdienėje praktikoje.
Apibendrinant aukščiau pateiktą dokumentų aprašymą svarbu atkreipti dėmesį, kad esamų
analizei prieinamų dokumentų fragmentiškumas nors ir neleidžia atlikti detalios
palyginamosios analizės, visgi atspindi ir kitų autorių pastebėtą, ir jau aukščiau minėtą faktą:
europinės mokslinių tyrimų etikos sistemos kol kas nėra (Iphofen, 2011, p. 146). Analizė
rodo, kad mokslinių tyrimų etikos ir, atskirai, mokslinės autorystės apibrėžimai ir sampratos
gali skirtis lyginant ne tik kontinentus, bet ir Europai priklausančias mokslo institucijas.
Be to, remiantis čia pristatytos (nors ir fragmentiškos, bet esamomis sąlygomis vienintelės)
analizės rezultatais galima teigti, kad, priešingai nei tikėtasi pradedant analizę, tarptautinės ir
nacionalinės aukščiausio lygio mokslo institucijos nepateikia reikiamų (ar bent teoriškai
pakankamų) mokslinių tyrimų etikos klausimų sprendimų; dauguma mokslinių tyrimų etikos
(tarp jų – ir autorystės) klausimų lieka spręsti individualiu ar mokslo institucijų lygmeniu.
Taigi veiklai šioje plotmėje erdvės yra begalinės. Kita vertus, svarbu prisiminti, kad jei
analogiška analizė būtų atliekama koncentruojantis į dokumentus, kurie reglamentuoja
išskirtinai biomedicinos tyrimų sritį, be abejo, teisinių dokumentų ir juos papildančių
taisykles aprašančių bei rekomendacijas pateikiančių dokumentų masyvas būtų daug
didesnis. Tačiau atsižvelgiant į šio darbo objekto – mokslinės (akademinės) autorystės –
specifiką, remiantis turimomis žiniomis kyla pagrįsta abejonė, ar tuose dokumentuose
apskritai būtų randama mokslinės autorystės apibrėžimų.

2. Mokslinės (akademinės) autorystės apibrėžimas Lietuvos mokslo
organizacijų dokumentuose
Aurelija Novelskaitė
Pradedant nuo faktų konstatavimo, Lietuvos universitetų ir valstybinių tyrimų institutų
tyrimų etiką reglamentuojančių dokumentų (t. y. etikos kodeksų) turinio analizė atskleidė,
kad tarp 28 analizuotų dokumentų rastas tik 1 valstybinio universiteto etikos kodeksas,
kuriame jokie autorystės ar su ja tiesiogiai susiję mokslinės veiklos aspektai neminimi.
Taip pat rasti 2 kitų nevalstybinių universitetų etikos kodeksai, kuriuose naudojamas
terminas „intelektinė nuosavybė“. Remiantis anksčiau minėtais teisiniais analizuojamos
tematikos apibrėžimais, pastarasis terminas gali būti traktuojamas ir kaip tiesioginė nuoroda į
mokslinę autorystę. Vis dėlto pastaruosiuose dviejuose kodeksuose ši tematika detaliau
neplėtojama ir todėl šie dokumentai atmesti iš tolimesnės analizės.
Įdomu, kad kituose 20 analizuotų etikos kodeksų pateikiama beveik identiška informacija
apie mokslinę (akademinę) autorystę. Konkrečiau, pirma, atskiru kodekso poskyriu išskiriant
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ir taip akcentuojant Studijų etiką (kai kuriuose dokumentuose (LEU), toks kodekso poskyris
apjungiamas į bendresnį Etikos principai ir pažeidimai skyrių išskiriant ne tik studentus, bet
ir įtraukiant dėstytojus) tipiška formuluotė yra tokia:
Dėstytojas / doktorantūros studijų vadovas (privalo) <...> principingai reaguoti į studentų
ir klausytojų / doktorantų nesąžiningumo atvejus, tokius kaip plagijavimas,
nusirašinėjimas, duomenų falsifikavimas, egzaminų ar įskaitų rezultatų klastojimas,
naudojimasis pašaline pagalba egzamino ar įskaitos metu, svetimo rašto darbo pateikimas
kaip savo, uždarbiavimas atliekant rašto darbus už kitus ir pan. (ASU, LEU, ŠU, KU,
LKA, VUTVM, MRU, KSU, VU, VDA, LSU, LKTI, KTU, LEI, LMTA, VDU).
Be to, kai kuriuose kodeksuose (MRU, KSU, LKTI) pateikiami papildomi nurodymai
išskirtinai studentams, raginant neplagijuoti. Tiksliau, kodeksuose skelbiama, kad būtina:
-

svetimą tekstą pateikti su citavimo ženklais – kabutėmis arba kitokio pobūdžio
išskyrimu iš viso teksto ir nurodyti tikslų šaltinį;
perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, nurodyti tikslų šaltinį.

Alternatyvi, tačiau labai panaši nuoroda būtent studentams yra tokia (VU, VDA, LSU, KTU):
Šiurkščiausiais akademinio sąžiningumo principo pažeidimais laikoma:
Plagijavimas – svetimų idėjų pateikimas kaip savų. Būdingi plagijavimo atvejai:
- kai svetimas tekstas pateikiamas be citavimo ženklų – kabučių arba kitokio pobūdžio
išskyrimo iš viso teksto (pvz., atskira pastraipa, kursyvu);
- kai perpasakojama arba cituojama svetima idėja, iliustracinė medžiaga ar
duomenys nenurodant šaltinio;
- kai nurodomas žinomai klaidingas šaltinio puslapis arba tinklalapio lankymo data;
- kai didesnę darbo dalį sudaro pažodžiui nurašytas kito autoriaus tekstas prie
kiekvienos pastraipos nurodant teksto autorių, t. y. nėra paties studento pateikiamų
minčių, apibendrinimo, diskusijos ar įžvalgų;
- kai straipsnio tekstas iš užsienio kalbos išverčiamas į gimtąją kalbą ir kartu su
cituojamais autoriais pateikiamas kaip savo.
Išskirtinai dėstytojams skirta nuoroda į mokslinę (akademinę) autorystę randama tik viename
kodekse (KTU). Skelbiama, kad „dėstytojo etikos normoms prieštarauja <...> svetimo
autorinio kūrinio, viešai nenaudotino, taip pat komercine paslaptį sudarančios informacijos
arba kitokios informacijos, kuriai naudoti reikalingas kompetentingo asmens leidimas,
naudojimas akademinių užsiėmimų metu be reikiamo leidimo“ (III.7.3).
Kodeksų dalyse, pavadintose Mokslinių tyrimų etika dažniausiai nusakoma, kaip „negalima
elgtis“ arba kas yra „etikos (principo) pažeidimas“. Taigi nors formuluotės sąlygiškai
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skirtingos, bendrąja prasme kodeksų formatas šia tema beveik visur standartinis. Tiksliau,
viena serija teiginių / nuostatų / principų aptaria tokius etikos pažeidimus, kurie nusako vieną
mokslinės (akademinės) autorystės problematikos aspektą: tam tikra vagystė iš autoriaus. Tai
yra, pažeidimai:
-

Plagijavimas, t. y. svetimo teksto (duomenų, tyrimo metodikos, eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) veiklos rezultatų), idėjos arba išradimo pateikimas kaip savo
(ŠU, KU, LKA, VUTVM, VU,VDA, LSU, LKTI, KTU, LEI, LMTA, VDU, LAEI,
LKI, VUOI, LII, LLTI). Šalia šių dviejų kontekstualiai jungiasi ir kita formuluotė:
nesisavinti kitų asmenų (studentų ar kitų dėstytojų) atlikto akademinio darbo rezultatų
(LEU) arba draudimas kopijuoti kitų mokslininkų atliktų tyrimų duomenis (ASU).
Verta pastebėti, kad beveik visuose į šią analizės kategoriją pateikusiuose etikos
kodeksuose randamas apibrėžimas, kas yra plagiatas.
Savęs plagijavimas (LAEI) suprantamas kaip papildantis anksčiau išskirtą draudimą
plagijuoti, tačiau į šį etikos pažeidimą tiesioginis dėmesys atkreipiamas tik viename
kodekse. Šiame kontekste reiktų pridurti ir etikos pažeidimu laikomą to paties darbo
(išskyrus pakartotinius ir papildytus leidimus) pateikimą gauti atlygiui iš skirtingų
šaltinių (LAEI, LKI, LII, LLTI), empirinių duomenų, jau įvestų į mokslo apyvartą,
pateikimas kaip naujai surastų (LII, LLTI) arba draudimą publikuoti tuos pačius
tyrimus ir jų rezultatus keliuose mokslinės informacijos šaltiniuose (ASU).
Iliustracinės medžiagos, rankraščių ir leidinių (reprodukavimas) publikavimas be
juos saugojančių institucijų leidimo (LAEI, LKI, LII, LLTI).
Sąmoningas naudotos literatūros nenurodymas (LAEI, LKI) arba sąmoningai
neteisingas citavimas, pateikiant ne šaltinyje nurodomas straipsnio išvadas ar
pagrindinius rezultatus, o sau naudingas tezes (LSU). Viename iš kodeksų randama ir
kitokia formuluotė: tarp autorinių teisių ir gretutinių teisių normų laikymosi principų
pažymimas sąžiningumo teikiant nuorodas ir gerbiant kitų tyrėjų darbą principas
(KTU).
Informacinių technologijų naudojimas be licenzijos ir kiti autorinių teisių pažeidimo
atvejai (LEI, VDU, LMTA).
Galiausiai, nurodymas naudojant studentų darbų rezultatus, nurodyti pirminius
šaltinius (ŠU) pateikiamas tik viename kodekse.

-

-

-

Kita serija teiginių / nuostatų / principų tiesiogiai įvardina kai kurias netinkamas autorystės
praktikas, tačiau nepateikia platesnių apibrėžimų. Tai yra, pažeidimai:
-

Mokslinei (meninei, visuomeninei) veiklai talkinusių žmonių (kolegų,
besimokančiųjų) arba organizacijų įnašo neigimas, menkinimas arba nutylėjimas /
ignoravimas (ŠU, KU, LKA, VDA, KTU, LEI, LMTA, VDU, LAMMC, VUOI,
ASU, LII, LLTI); moksliniam tyrimui ir sklaidai gautos finansinės paramos
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-

-

nenurodymas (LII, LLTI). Vėlgi papildymas – jei taip nebuvo sutarta – randamas
keliuose kodeksuose (LAEI, LKI);
Nepagrįstas / nepamatuotas bendraautorystės primetimas / priskyrimas (jaunesniems,
pavaldiniams) kolegoms (ŠU, KU, LKA, VUTVM, VU, VDA, LSU, LKTI, LEI,
LMTA, VDU, LAMMC, LAEI, LKI, ASU, LII, LLTI). Arba, kitaip, reikalavimas
neskirti nepamatuotos bendraautorystės kitiems dėstytojams ar studentams (LEU).
Nepamatuotas bendraautorystės prisiėmimas / primetimas / siekimas naudojantis
savo aukštesne akademine pozicija (LKTI, VUOI, LAEI, LKI, LII, LLTI).
Mokslinės grupės veikloje nedalyvavusių asmenų įtraukimas į bendraautorystę
(LSU), randamas tik viename kodekse.
Atsakomybės vengimas dėl bendraautorystės (LAEI, LKI).

Galiausiai, atskiru punktu universitetų ir mokslo institutų kodeksuose randamos išskirtos
etikos nuostatos ekspertinės veiklos atžvilgiu, kiek tai siejasi su autorystės klausimais. Šiame
kontekste ir vėl randama gana tipiška formuluotė, sakanti, kad etikos pažeidimas yra
šališkumas recenzuojant mokslo tiriamuosius darbu ar projektus (VUTVM, VU, LSU,
LKTI, KTU, LAEI, LKI). Ši nuostata randama suformuluota ir kiek kitaip, tai yra kaip
nurodymas laikytis objektyvumo ir nešališkumo principo rašant mokslines rekomendacijas,
recenzuojant mokslinio tyrimo projektus ar rezultatus (LEU).
Analizuojamų dokumentų masyve rasti 5 (išskirtinai mokslinių tyrimų institutams / centrams
priklausantys – VUOI, LII, LLTI, FTMC ir GTC) etikos kodeksai, kuriuose randama ir
kitokia, nei anksčiau aprašyta informacija akademinės autorystės tema. Nors tarp šių kodeksų
2 yra beveik identiški (LII ir LLTI), verta atskirai detalizuoti juose pateikiamas etikos
nuostatas mokslinės (akademinės) autorystės atžvilgiu.
Konkrečiau, vienas pastaruosiuose kodeksuose randamas ypatumas – tai atskirai
akcentuojamas Mokslo rezultatų ar Mokslinio tiriamojo darbo sklaidos etika (VUOI, LII,
LLTI). Tačiau šioje plotmėje nauja informacija randama tik viename iš trijų (t. y. VUOI; LII
ir LLTI nuostatos atkartoja aukščiau išvardintas tipiškąsias). Santykyje su autoryste, šios
nuostatos skelbia, kad Mokslo rezultatų sklaidos etika reiškia, jog tyrėjas:
-

sutinka būti publikacijos bendraautoris, jei jo indėlis į šį darbą yra reikšmingas.
savo publikacijose cituoja svarbius su nagrinėjamo darbo tema susijusius kitų autorių
atliktus tyrimus ir jų rezultatus.
gerbia ir saugo autorių teises, publikuotuose ir nepublikuotuose darbuose pateiktas
mokslines idėjas, neplagijuos kitų tyrėjų publikacijų, nenaudoja svetimų idėjų ir
rezultatų, nenurodydamas jų autorių.

Šalia to svarbu pažymėti, kad būtent šioje grupėje išskirtuose etikos kodeksuose randamas
apibrėžimas, kas yra mokslo darbų ir publikacijų autoriai. Konkrečiai:
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Mokslinių publikacijų, kitų pasiekimų (atradimų, išradimų, įdiegimų ir pan.) autoriais
laikomi tik tie mokslininkai, kurie realiai ir kūrybingai dalyvavo moksliniame darbe.
Už vadovavimą (magistrantams, doktorantams), konsultacijas, pastabas, suteiktą
techninę pagalbą paprastai pareiškiama padėka; neturi būti nutylimas ar paneigiamas
mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba institucijų įnašas. (GTC: 3.2)
Kelių mokslininkų pavardžių išdėstymas publikacijos autorių sąraše yra sprendžiamas
autorių susitarimu; neturi būti neadekvačiai suteikiama bendraautorystė kitiems, prie
darbo neprisidėjusiems, kolegoms. (GTC: 3.5)
Mokslo darbų ir publikacijų autoriai yra asmenys, kūrybiškai dalyvavę moksliniame
darbe. Suteikusiems techninę pagalbą ar padariusiems esminių pastabų
bendradarbiams pareiškiama padėka. Pavardžių išdėstymą kelių autorių publikacijose
sprendžia autoriai. (FTMC: 2.2)
Be to, kad šiuose kodeksuose taip pat minimas plagijavimas, kaip etiškai nepriimtina
praktika, juose atkreipiamas dėmesys ir į tai, jog publikuojant tuos pat duomenis keliuose
straipsniuose, nurodomos pirmesniosios publikacijos (FTMC: 2.6).
Kitas pastarajai 5 kodeksų grupei būdingas specifiškumas – atskira dalimi Kodekse išskirta
mokslo darbų recenzavimo ir ekspertizės tematika. Tiksliau, jei aukščiau aprašytuose
(dažniausiai – universitetų) kodeksuose pastarieji klausimai buvo nusakomi vienu punktu, tai
šiuose (mokslo institutų) etikos kodeksuose randama serija nuostatų, kurios reikalauja, kad
mokslinių darbų ir projektų ekspertavimas ir recenzavimas gali / turi būti atliekamas:
-

tik jei darbas atitinka eksperto / recenzento specializaciją, kompetenciją ir patirtį;
objektyviai: vengiant interesų konflikto, nesivadovaujant išankstinėmis nuostatomis
apie vertinamą darbą ar jo autorius (VUOI, LII, LKTI);
su teise išlaikyti anonimiškumą; privalu išlaikyti kitų ekspertų / recenzentų anonimiškumą;
gerbiant ir saugant ekspertuojamo / recenzuojamo mokslinio darbo autorių
intelektines nuosavybės teises: nenaudoti saviems tikslams ir neperduoti tretiesiems
asmenims ekspertinio darbo metu įgytos informacijos, vengti sąmoningo delsimo.

Šioje vietoje apibendrinant akademinės (mokslinės) autorystės tematikos apibūdinimus
Lietuvos mokslo ir studijų organizacijų etikos kodeksuose, svarbu įvardinti 3 dokumentų
grupes: (i) kodeksai, kuriuose, autorystės klausimai neminimi arba beveik neminimi
(3 kodeksai); (ii) kodeksai, kuriuose autorystės klausimai apibrėžiami gana unifikuotai
(20 kodeksų); ir (iii) kodeksai, kuriuose pateikiamas autorystės apibrėžimas bei skiriamas
išskirtinis dėmesys ekspertinei veiklai (sąlyginai – 5 kodeksai).
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Apibūdinant antrąją iš įvardytų grupių verta pažymėti, kad pagrindiniai šiai grupei
priklausančių kodeksų bruožai yra (a) pateikti plagiato apibrėžimą bei (b) įvardinti
netinkamas autorystės praktikas (tačiau jų detaliau neapibrėžiant). Pagrindiniai šių kodeksų
tarpusavio skirtumai – tai struktūros ir formuluočių niuansai bei įvardinamų subjektų
kategorijos. Kitaip tariant, kai kurie etikos kodeksai dėstomi atskiromis teminėmis dalimis
(pvz., bendrosios etikos nuostatos, pedagoginės veiklos etikos nuostatos, etc.) nurodant
subjektų kategorijas (studentai, dėstytojai, tyrėjai); kituose kodeksuose dėstomi etikos
principai, apibrėžiant pastarųjų pagrindus ir nurodant galimas pažeidimų formas. Be to, kai
kurie kodeksai formuluojami kaip edukaciniai juose išvardinant pagrindinius etikos principus
bei nuostatas, pateikiant pavyzdžius; kiti kodeksai formuluojami normatyviniu principu
nurodant, kokia elgsena yra tinkama arba netinkama, kaip reikalinga elgtis ir pan. Galiausiai,
tikslinių subjektų grupių prasme, kai kuriuose kodeksuose išskiriami tik studentai, kai
kuriuose – studentai ir dėstytojai, dar kituose – tik dėstytojai ir tyrėjai, arba visos ką tik
minėtos grupės kartu. Tačiau nei viename šiai dokumentų grupei priskirtame kodekse
nerasta, kad mokslinės autorystės srities etikos problematika būtų siejama tiesiogiai su
administracijos darbuotojais kaip tiksliniais subjektais. Įvertinant potencialias anksčiau
minėtų „primestinės“ ar „garbės“ autorystės grėsmes, tokia spraga kodeksuose suponuoja
tam tikras normatyvinių dokumentų galių ribas mokslo ir studijų institucijose.
Galiausiai, tarp trečiajai dokumentų grupei priskirtų etikos kodeksų randami tik du kodeksai,
kuriuose pateikiamas mokslinio straipsnio autoriaus apibūdinimas ir nurodoma, kas juo gali
būti bei kam reikalinga teikti padėkas, bet ne įtraukti į autorių sąrašą. Pastarieji apibrėžimai
ir nuorodos atitinka ankstesniame skyriuje pateiktus LR įstatymuose randamus apibrėžimus.
Apskritai, vertinant analizuotų Lietuvos mokslo (ir studijų) organizacijų kodeksų tipiškumą
(ir prisimenant, kad Europoje nesama vieningos tyrimų etikos sistemos plačiąja prasme),
galima būtų džiaugtis, jog etikos taisyklės ir nuostatos tam tikra prasme yra unifikuotos
Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Tačiau kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad visgi
universitetai pasižymi tam tikra specifika (pvz., orientacija į tam tikrą mokslų sritį, kas
reikalauja atkreipti dėmesį į skirtingas mokslinių tyrimų etikos problemines sritis) ir kad
visgi Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų veiklos specifika skiriasi principine
orientacija, toks tipiškumas suponuoja vyraujant formalų požiūrį ir kelia abejonių dėl
faktinio dėmesio etikos klausimams institucijose.

3. Mokslinės (akademinės) autorystės apibrėžimas Lietuvos
mokslo žurnaluose: formalūs reikalavimai autoriams
ir redaktorių požiūriai
Aurelija Novelskaitė, Reda Adomaitienė, Svajonė Mikėnė
Laikantis nuomonės, kad mokslo žurnalai yra vienas iš pirminių šaltinių, turinčių galią
apibrėžti principines mokslinės autorystės nuostatas bendruomenėje, kiekybinės Lietuvos
mokslo žurnalų pateikiamų reikalavimų teikiamų publikuoti straipsnių autoriams analizė
parodė, kad šie dokumentai mokslinės autorystės apibrėžties prasme yra gana skurdūs
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(5.1 lentelė). Tiksliau, apibendrinant 5.1 lentelėje pateiktus duomenis, verta atkreipti dėmesį
į kelis faktus. Konkrečiau, viena, kiekybine prasme, didžiojoje dalyje analizuotų dokumentų
dėmesys skiriamas recenzavimo procedūros aprašymui ir, kartu, įvardinimui, kad ji
anonimiška (arba dalinai anonimiška, kas reiškia, kad vieną recenzentą siūlo autorius, kitą –
skiria redakcinė kolegija). Taip pat beveik trečdalyje analizuotų dokumentų apibrėžiamos
autorinės teisės. Tačiau, kita, reikalavimų autoriams, (ne)tinkamų citavimo praktikų
(neskaitant bendrų nurodymų, kokia sistema sekant reikalinga pateikti nuorodas į naudotus
informacijos šaltinius) apibrėžimai patiekiami vos keliuose žurnaluose.
5.1 lentelė. Autorystės ir susijusių klausimų apibrėžimas Lietuvos mokslo žurnaluose
Reikalavimai autoriams Recenzavimas
skaičius
Nėra
198
Yra
3
Yra (dalinai)
0
Yra (, kai n=201*) 1,5

eilišgalianoniindėproce
kumybė
miškulis
dūra
mas
keisti
mas
196
5
0
2,5

193
8
0
4

200
1
0
0,5

68
125
133
65
0
11
66 32 (38)

Autorinės
Citavimas
teisės
apibrėžimas

apibrėžimas

144
57
0
28

194
7
0
3,5

Plagiatas

Deklaracija /
Garantinis
raštas

saviapibrėplagia- reikalavimas
žimas
tas
195
6
0
3

200
1
0
0,5

165
36
0
18

* Iš visų 266 žurnalų 66 (25proc.) nerasta reikalavimų internetiniuose tinklapiuose.

Statistine prasme, atlikus seriją kryžminių lentelių kompiliacijų nustatyta, kad statistiškai
reikšmingai susiję yra Autorių deklaracijos / garantinio rašto reikalavimas su autorinių teisių
apibrėžimo pateikimu (2 = 27,3 p < 0,01) ir deklaracijos / rašto reikalavimas su recenzavimo
procedūros apibrėžimu (2 = 3,5 p < 0,05). Taip pat statistiškai reikšmingos priklausomybės
rastos tarp autorinių teisių apibrėžimo pateikimo ir recenzavimo procedūros anonimiškumo
nurodymo (2 = 12,9 p < 0,01) (tačiau ne pačios procedūros) bei tarp autorinių teisių
apibrėžimo pateikimo ir autorių indėlio apibrėžimo (2 = 4,8 p < 0,05). Šie statistiniai ryšiai
rodo, kad jei žurnale atkreipiamas dėmesys į vieną kažkurį mokslinės autorystės apibrėžties
klausimą, tai, tikėtina, dėmesys bus atkreiptas ir į kitus; kitais atvejais dėmesys autorystės
apibrėžtims apskritai neskiriamas. Tokie rezultatai verčia galvoti, kad atsiranda atskiri
žurnalai, kuriuose autorystės klausimams skiriama daugiau dėmesio, tačiau kituose Lietuvos
mokslo žurnaluose pastarieji klausimai nepatenka į dėmesio lauką.
Taigi iš principo, daugumoje Lietuvos mokslo žurnalų nepateikiamas apibrėžimas to, kas yra
ar turi ar gali būti mokslinio straipsnio autoriumi ir / arba kokie kriterijai yra keliami
autorystei. Kitaip sakant, Lietuvos mokslo žurnaluose nėra taikoma praktika apibrėžti, kokį
indėlį į straipsnio rengimą įnešęs asmuo turi būti įtrauktas į straipsnio autorių sąrašą ir,
atitinkamai, kokie asmenys straipsnio autorių sąraše neturėtų būti minimi. Individualios
mokslo žurnalų redaktorių nuomonės apie mokslinę autorystę yra skirtingos. Konkrečiau, kai
kurios / kai kurie iš redaktorių laikosi nuomonės, kuri jau minėta ankstesniuose šiuos dalies
skyriuose analizuojant tarptautinių organizacijų etikos kodeksus – tai yra, kad straipsnio
autoriumi gali būti įvardijamas kiekvienas asmuo, kuris bent kažkiek prisidėjo prie straipsnio
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atsiradimo. Jei, pavyzdžiui, asmuo „pasiūlė idėją“, „rinko duomenis, analizavo, rašė“ „ar gal
net pasakė kai kurias pastabas“ – jis gali būti įtrauktas į straipsnio autorių sąrašą. Tuo metu
kita nuomonė yra griežtesnė (ir taip pat atitinka jau ankstesniuose šios dalies skyriuose
minėtas nuostatas): straipsnio autoriumi gali būti tik tas asmuo, „kuris tiesiogiai dirbo su
pačiu straipsniu“. Tiksliau, kaip buvo dėstoma interviu metu:
Kad pasivadintų straipsnio autoriumi, žmogus turi turėti savo indėlį bent vienoje iš trijų
[straipsnio] dalių, t. y. dalį literature revew arba metodikos kūrime, arba empirinių
duomenų sutvarkyme, apdorojime, apskaičiavime ir t. t. Reiškia, <...> kaip tradiciškai
mokslinis straipsnis turi tris darbo dalis, tai kažkurioje vienoje dalyje autoriaus indėlis
turi būti <...> labai ryškus, t. y. daugiau nei 50 procentų. Jeigu sakykime, literatūros
apžvalgą rašo du autoriai, tai ir vieno, ir kito turėtų būti apie 50 procentų.
Na, maždaug tolygiai. Jeigu, sakykim, yra 5 autoriai, tai vienas kažkuris bus prisidėjęs
ne tik prie literatūros apžvalgos, bet ir, galbūt, prie kitos darbo dalies. Tai aš manau,
kad indėlis turėtų būti labai svarus.
Nepaisant to, daugumos apklausoje dalyvavusių mokslo žurnalų redaktorių nuomone,
formalizuoti mokslinės autorystės apibrėžimą jų redaguojamuose mokslo žurnaluose „tiesiog
natūraliai nėra poreikio“. Viena vertus, taip yra todėl, kad „beveik absoliuti dauguma
straipsnių yra vieno autoriaus“. Maža to, kai kuriuose mokslo žurnaluose netgi laikomasi
„vieno autoriaus“ principo. Kitaip tariant, jei publikavimui teikiamas straipsnis yra parengtas
kelių autorių, netgi yra prašoma, kad straipsnį parengę autorės ar autoriai pasidalintų savo
indėlius ir teiktų publikavimui individualius straipsnius. Pažymėtina, kad šitokia praktika
būdinga vis dėlto išskirtinai humanitarinių mokslų srities darbus publikuojantiems
žurnalams. Kitų mokslo sričių mokslo darbus publikuojančių žurnalų redaktoriai atkreipia
dėmesį, kad individualiai dirbantis asmuo iš esmės negali pasiekti rezultatų: „pavieniai
autoriai nelabai gali dirbti, tai labiau kolektyvinis darbas“ ir „vienišiams“ technologijų
srityje nelabai galima pasiekti rezultatų“, todėl „patys straipsnių autoriai sprendžia,
ką įtraukti, kiek ir pan.“. Šitai pateikiama kaip papildomas argumentas, jog formalizuoti
autorystės apibrėžimą mokslo žurnale nėra reikalo.
Panašiai ir socialinių mokslų srities žurnaluose autorių skaičius nėra ribojamas, kadangi, kaip
minėjo interviu dalyvės ir dalyviai, kadangi „pats nedalyvavęs straipsnio rašymo procese,
negali nurodyti, kad kažką išbraukit“. „Mes šito visiškai nekontroliuojam“: dauguma
interviu dalyvavusių Lietuvos mokslo žurnalų redaktorių pažymėjo, kad redaguojant ir
recenzuojant publikavimui teikiamus mokslo straipsnius nėra tikrinami individualūs
nurodytų straipsnio autorių indėliai. Viena vertus, kai kurių apklausos dalyvių nuomone,
„fiktyvus prie straipsnio neprisidėjusių autorių prisirašymas nepraktikuojamas, nes
straipsnyje matosi, kas ką atliko, ar buvo kokie papildomi tyrimai“. Kita vertus, kai kuriuose
mokslo žurnaluose egzistuoja tam tikros „prevencinės priemonės apsisaugoti nuo neigiamų
autorystės praktikų“ ir atliekama tam tikra kontrolė. Pavyzdžiui, tai gali būti autoriams
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keliamas reikalavimas, jog kiekvienas iš jų turi pateikti ne tik trumpą aprašymą apie save, bet
ir savo nuotrauką, kurios nepateikus straipsnis nėra spausdinamas. Kaip pažymi interviu
dalyvės ir dalyviai, „tai veikia praktikoje“: pavyzdžiui, kada buvo atsisakyta pateikti
nuotrauką, autoriams iškelta sąlyga, kad arba vienas nuotraukos nepateikiantis autorius turi
būti pašalintas iš autorių sąrašo, arba straipsnis tiesiog nebus publikuojamas.
Šiame kontekste įdomu paminėti ir dar vieną galimą autorių sąrašo sudarymo (tiksliau –
nesudarymo) praktiką, kuri buvo nupasakota visiškai nefiksuojant mokslinio žurnalo
redagavimo, kaip tinkamas mokslinės autorystės praktikas užtikrinančios ir kontroliuojančios
institucijos, funkcijos atlikimo.
„Kartais nustebina, kad iš tiesų geras straipsnis ir yra vienas autorius. Matomai, čia
vis dėlto yra paties autoriaus pasirinkimas. Matomai, gal kažkas padėjo tą tyrimą
daryti. Gal tyrimas buvo atliekamas samdant paslaugą, tada ta autorystė ir nebus
nurodyta. Tyrimo kompanija nebus įrašyta (juokiasi), nes jiems už tai buvo
paprasčiausiai sumokėta. Kartais nustebina, kad iš tiesų labai didelis tyrimas
padarytas ir, kad yra vienas autorius, bet…“
Toks pasakojimas ne tik atspindi stoką individualių žinių ir savi-refleksijos užimamos
mokslo institucinės pozicijos kontekste, bet ir leidžia spėti apie žurnalo toleruojamas
autorystės (beveik akivaizdaus pažeidimo?) praktikas.
Kita vertus, kai kuriuose Lietuvos mokslo žurnaluose yra taikomos tokios mokslinės
autorystės praktikos, kai „remiantis autorių biografija gali būti atmetami darbai“. Vienas
tokių atmetimų argumentų yra kai kurių žurnalų redaktorių formuojamas „juodasis sąrašas“,
į kurį patenka anksčiau netinkamai pasielgę (pvz., piktybiškai plagijavę) autoriai. Tačiau
tiesiogiai su autorių sąrašo sudarymu susijusi praktika yra kita. Konkrečiai, jei vienintelis
publikuoti teikiamo straipsnio autorius yra doktorantas ar doktorantė, tai, vadovaujantis kai
kurių žurnalų principine nuostata, kad „už doktorantą ar doktorantę savo pavarde laiduoja“
jo ar jos mokslinio darbo vadovas ar vadovė, toks straipsnis nėra priimamas spausdinimui.
Viena vertus, kai kurių mokslo žurnalų redaktorių nuomone, tokia praktika užtikrina
straipsnio kokybę. Tačiau kita vertus, akivaizdu, kad tokia praktika (bent kai kuriais atvejais)
tiesiogiai įtvirtina vadinamąjį Mato efekto principą, veikiantį doktorantų vadovų naudai.
Kitaip sakant, taisyklė – kuo daugiau doktorantų, tuo daugiau publikacijų – reiškia, kad
prievartine tvarka straipsnių autoriais tampama nepriklausomai nei nuo indėlio į konkrečių
publikavimui teikiamų straipsnių rengimą, nei apskritai nuo vadovavimo disertacijai
kokybės. (Čia nekeliami klausimai apie doktorančių ir doktorantų gebėjimus parengti mokslo
publikaciją, kadangi pastarieji taip pat gali būti labai skirtingi, ir apie tai, jog kai kuriose
mokslo srityse ar mokslo institucijose tradicinė praktika gali būti tokia, kad pirmąjį straipsnį
doktorantei ar doktorantui iš esmės parengia jos / jo vadovė ar vadovas.)
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Kai kurie mokslo žurnalų redaktoriai taip pat pažymi, kad „tokiose technologijos mokslų
srityse, kaip mechanika ar inžinerija, bendraautorystė tarp doktorantų“ ir / ar doktorančių ir
jų vadovų ar vadovių yra „objektyviai neišvengiama“, kadangi atliekant eksperimentus
svarbi vadovų ir / arba vadovių pagalba parūpinant įrangą ir užtikrinant adekvačias
eksperimento sąlygas laboratorijose (neskaitant dalinimo patirtimi). Taigi šie pasakymai
nurodo, kad vadovavimas laboratorijai ar valdymas tyrimui reikalingų instrumentų ar įrangos
(bet ne idėjų teikimas ar fizinis darbas rašant tekstą, analizuojant duomenis) jau savaime yra
pagrindas būti įtrauktam į bendraautorių sąrašą. Šiuo atveju, jei naudotis sociologijos klasikų
Merton ((1968) 1997) ir Bourdieu (1986) bei kitų (Tzanakis, 2013) terminais, tai, remiantis
interviu dalyvių pasisakymais, šiame (t. y. technologijos mokslų srities) lauke egzistuoja
galimybės profesinį (t. y. mokslinio pripažinimo) kapitalą (atitinkamą publikacijų skaičių ir
lygį) kaupti naudojantis ne tradiciškai priimtinomis priemonėmis ir būdais (t. y. idėjų
generavimas, mokslinio tyrimo vykdymas, mokslinio teksto rašymas), bet (inovatyvi
elgsena?) pasinaudoti turimu socialiniu ir valdomu materialiuoju kapitalais. Viena vertus,
pasinaudojimas pastaraisiais yra tarsi savaime suprantamas pagrindas vykdant neišvengiamai
būtinus mainus mokslo lauke (t. y. aš tau sudarau sąlygas tyrimui, kas man kainuoja, bet be
ko tu neturėsi rezultato; tu man – autorystę, kuri tau kainuoja, bet be kurios aš neturėsiu
rezultato). Kita vertus, žvelgiant iš konvencinės mokslinių tyrimų etikos pozicijos, toks
„apsikeitimas vertybėmis“ reiškia nors ir sutartinę, bet turimos galios pagrindu primestą arba,
jei tai traktuojama kaip „dėkingumas“, garbės (taigi – tinkamai neužtarnautą) autorystę.
Tokia autorystė yra traktuojama kaip nesąžiningas mokslo lauke vertinamų atlygių gavimas,
kadangi, bent hipotetiškai, ji reiškia tiesioginę teigiamą koreliacinę priklausomybę tarp
pareigų mokslo hierarchijoje lygio ir mokslo straipsnių skaičiaus. Konkrečiau, šioje
schemoje pagrindine dedamąja tampa administraciniai ir socialiniai, bet ne moksliniai
gebėjimai, kuriuos, idealiu atveju, ir turėtų atspindėti mokslinės publikacijos.
Žvelgiant į straipsnio autorių skaičiaus problematiką kiek iš kitos perspektyvos, svarbu
pastebėti, kad dalies interviu dalyvių nuomone, vis dėlto didesnis autorių skaičius dažnai
reiškia geresnę kokybę, nes yra galimybė „atskleisti labiau tarpdisciplininius klausimus“
atliekant skirtingų mokslo sričių žinojimą jungiančius tyrimus. Apklausoje dalyvavę mokslo
žurnalų redaktorės ir redaktoriai teigė, kad esant didesniam autorių skaičiui paprastai nekyla
kažkokių papildomų klausimų ar konfliktų. Taip yra todėl, kad „vienas autorius gali būti
idėjų generatorius, kitas – atlikti eksperimentus, trečias – rengti teorinį straipsnyje
nagrinėjamos problemos pagrindimą ir t. t.“ – taigi jie visi bus sąlyginai vienodai prisidėję
prie straipsnio parengimo. Tačiau toks techninis darbas, kaip lentelių straipsniui rengimas,
duomenų rinkimas ir panašių užduočių atlikimas, kai kurių informantų ir informančių
požiūriu, negali būti laikomas sąlyga tapti straipsnio bendra-autore ar bendra-autoriumi;
tokiais atvejais pagalbininkams (dažniausiai studentams ir studentėms) užtenka padėkos
(pripažinimo) straipsnyje. Autorystė, tokių redaktorių nuomone, yra naujos ir / ar „originalios
idėjos generavimas“, „rezultatų interpretacija, rutuliojanti mokslinę diskusiją“. Ir visa tai
dažniausiai pasiekiama būtent per bendraautorystę.
Kitų interviu dalyvių nuomone, priešingai, straipsnio kokybė nuo autorių skaičiaus
nepriklauso. Dar daugiau, gali būti atvirkščiai – „kokybišką darbą, geriausiai įsigilinant gali
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parašyti vienas žmogus“. Tačiau apskritai autorių skaičius vis dėlto priklauso nuo mokslo
srities. Pavyzdžiui, technologijų mokslų srityje, „vienas mokslininkas straipsnio apskritai
parengti negali, kadangi pats tyrimo procesas ir jo analizė yra kompleksiški“. Kaip pasakojo
interviu dalyviai, taip yra todėl, kad reikia rasti laboratorijas, tartis su mokslo institucijomis
užsienyje (jeigu Lietuvoje nėra tam tikros įrangos), padaryti brėžinius ar skaičiavimus –
„to vienas žmogus kokybiškai atlikti negali“. Panašiai yra ir kitose eksperimentiniais
tyrimais ir / arba ilgalaikiais stebėjimais paremtose mokslo srityse (pvz., kai kurios gamtos
mokslų srities tyrimų temos, kt.). O štai humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalų
redaktorių nuomone, kokybišką straipsnį gali parengti ir vienas asmuo. Tačiau vis dėlto
dažniausia šiandieninė praktika socialiniuose moksluose nurodo tendenciją, jog vieną
straipsnį rengia bent kelios mokslininkės ar tyrėjos ir / arba keli mokslininkai ar tyrėjai.
Kitas dalykas – daugumoje Lietuvos mokslo žurnalų (išskyrus, kaip jau minėta, kai kuriuos
humanitarinių mokslų srities darbus publikuojančius žurnalus) nėra ribojamas vieno
spausdinimui teikiamo straipsnio autorių skaičius. Kaip pastebėjo apklausoje dalyvavę
redaktorės ir redaktoriai, nors straipsnio autorių pavardžių išdėstymo eiliškumas nėra
apibrėžiamas formaliai, vis dėlto yra tam tikros sutartinės taisyklės, kaip tai turėtų būti
padaryta. Pastarosios dažniausiai priklauso nuo mokslo srities. Pavyzdžiui, kai kur yra
tradicija pirmu autoriumi rašyti aukščiausią rangą turintį asmenį ir toliau kitus autorius
surašyti rangų žemėjimo tvarka. Tokios autorių išdėstymo tvarkos problema ta, kad remiantis
autorių eiliškumu nėra įmanoma nuspręsti, kuris iš straipsnio autorių kokį indėlį įnešė
rengiant straipsnį, kuris iš jų už ką (pvz., idėjų generavimą, techninę duomenų analizę,
interpretacijas, kt.) yra atsakingas. Tokiu atveju nutylėjimo tvarka laikomasi nuomonės, kad
visų autorių indėlis ir atsakomybės yra vienodi (nors tai tikrai ne visada yra tiesa). Be to,
tokią „nutylėjimo“ taisyklę iš dalies suponuoja ir mokslo darbų registravimo tvarka
institucijų duomenų bazėse: kaip žinoma, straipsnio vertė aritmetiškai dalinama iš autorių
skaičiaus, nepaliekant galimybės autoriams deklaruoti kitokį santykį remiantis indėliu į
straipsnio rengimą. Pagaliau, kaip teigė informantai ir informantės, kiekvieno iš straipsnio
autorių „indėlio skaičiavimas – ne žurnalo ir ne redakcinės kolegijos reikalas“ (t.y., „žurnalo
funkcija – ne auklėti ir edukuoti mokslininkus“); tai yra „pačių autorių atsakomybė“.
Kitas straipsnio autorių sąrašo išdėstymo pavyzdys – tai kai kuriuose Lietuvos (žinoma, ir ne
tik) mokslo žurnaluose „nereglamentuota nusistovėjusi praktika“ autorius išdėstyti iš eilės
pagal jų indėlį į straipsnio rengimą. Tokiu atveju pirmiausiai vardinami „daugiausiai
prisidėjusieji“. Tačiau ši praktika nepaaiškina, kas pastarieji yra – tai yra, ar tai tie autoriai,
kurių indėlis į straipsnio parengimą yra didžiausias (ir kaip pastarąjį objektyviai išmatuoti ar
pasverti?), ar tai tie, kurie organizavo tiesiogiai su straipsnio parengimu susijusias veiklas
(pvz., techniniai darbai, vertimai, redagavimas, kt.), ar tai tie, kurie parūpino priemones ir
laboratorijas tyrimams, ir kt. Galvojant tradiciškai, teisingas atsakymas būtų pirmasis; tačiau
toks galvojimas gali ne visada būti teisingas.
Maža to, Lietuvos mokslo žurnalų redaktorės ir redaktoriai nesijaučia galį iš straipsnio
autorių reikalauti, kad jų sąrašas būtų sudarytas tam tikra, žurnalo iš anksto numatyta tvarka.
Taip yra todėl, kad „čia jau yra autorių pasirinkimas ar jie nusprendžia pateikti abėcėlės
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tvarka autorius ar pagal įdėtą indėlį deda“. Taigi straipsnio autorių sąrašo sudarymo
pavyzdžių gali būti gana daug ir tos praktikos gali varijuoti priklausomai ne tik nuo mokslo
srities tradicijų, bet ir / arba nuo mokslo žurnalo principinių nuostatų. Vienų apklausoje
dalyvavusių redaktorių buvo dažniau pastebima ta praktika, kad „labiau įprasta, jog pirma
rašoma doktorantės ir / arba doktoranto pavardė, tada – vadovės ar vadovo“; kiti
redaktoriai ir redaktorės kalbėjo priešingai: nors ir su išimtimis, bet vis dėlto „įprasta pirma
rašyti vadovą, tada – doktorantą“; dar kiti redaktoriai ir redaktorės akcentavo tai, kad yra
„nerašyta taisyklė – eiliškumas pagal abėcėlę, kadangi tokia praktika visame pasaulyje“.
Tačiau šiame kontekste svarbu pažymėti, kad apskritai informantės ir informantai sakėsi
nepastebį, kad kokios nors kitos charakteristikos (pvz., amžius, lytis, institucija, mokslo sritis
ar pan.) būtų panaudojamos kaip straipsnio autorių išdėstymo eiliškumo kriterijus.
Taigi apibendrinant, interviu dalyvavusių Lietuvos mokslo žurnalų redaktorių nuomone, jų
atstovaujamuose žurnaluose taikoma autorystės apibrėžimo (tiksliau – neapibrėžimo) politika
yra tokia pati, kaip ir kituose žurnaluose; politika nėra skirtinga, lyginant su kitų mokslo
leidinių leidėjų (pvz., mokslo monografijų, mokslo studijų) taikoma politika. Be to, svarbu
pastebėti, kad poreikio apibrėžti autorystę nebuvimą iliustruoja ir faktas, jog interviu eigoje
nebuvo nurodomi konkretūs susidūrimo su netinkama autoryste atvejai. Taigi nėra problemos
– nėra poreikio apibrėžti; nėra apibrėžimo – nėra problemos tikrinti ir kontroliuoti. Šiame
kontekste taip pat svarbu pažymėti, kad išsakydami nuomonę mokslinės (akademinės)
autorystės klausimais, daugelis informančių ir informantų buvo linkę pabrėžti individualios
atsakomybės už mokslo straipsnių autorystę svarbą ir teikti aiškų prioritetą pastarajai
priešpastatant jai institucijas (patį žurnalą ar organizaciją, kurioje dirba straipsnio autorė (-s)
ir / arba autorius (-iai)), kurios šioje vietoje jokios atsakomybės kaip ir neturėtų nešti.
Tai nurodo faktą, jog Lietuvos mokslo žurnalai bent iš dalies stengiasi vengti (o iš tiesų –
ignoruoja galimybę ar net iššūkį) prisiimti visiškos mokslinės autorystės kontrolės (taigi ir
jos pažeidimų prevencijos ar sankcionavimo) atsakomybę.

Apibendrinant: Mokslinės (akademinės) autorystės samprata
tarp Lietuvos mokslo bendruomenės narių
Aurelija Novelskaitė
Anketinėje apklausoje internetu dalyvavusių Lietuvos mokslo bendruomenės narių pateikti
pasisakymai apie mokslinės autorystės problemą nurodo egzistuojant keleriopą požiūrį į šį
reiškinį. Tiksliau, remiantis R. Merton (1986: 335), vienas iš tarp apklausos dalyvių
vyraujančių požiūrių galėtų būti pavadintas „tradiciniu“ ar „klasikiniu“. Remiantis šiuo
požiūriu, mokslinės autorystės samprata reiškia tiesiog natūralią idėjų sklaidą mokslo
bendruomenėje. Tai yra, kaip rašyta komentaruose:
„<...> kartais vyresnio amžiaus profesoriai maloniai dalinasi savo mintimis ir net
siūlo, ką ir kaip daryti, bet visiškai nesiekia, kad jie būtų minimi [kaip autoriai – aut.] –
jiems yra maloniau, jei juos pagerbi pratarmėje ar nepamiršti gyvenime...“
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Arba tiesiog:
„Menas ir mokslas atsirado tada, kai dalis žmonijos (žmonių) išsivadavo iš nepritekliaus,
būtinybės pastoviai kovoti dėl išgyvenimo. Menui ir mokslui reikia laisvės...“.
Kitaip sakant, mokslinės „autorystės klausimas yra niekinis“, nes „kuo aukštesnio lygio
veikla ir siekiamas rezultatas, tuo aukštesnio lygio turi būti ir motyvacija; kas išgyveno tikrą
kūrybos ir atradimo džiaugsmą, niekada nelygins jo su „autoryste“ ar patentu“.
Todėl visiškai natūralu, kad, kaip pastebi ir apklausos dalyvės bei dalyviai, „dažnai būna
sunku nuspręsti, ar yra pakankamas pagrindas įtraukti į straipsnį mažiausiai prisidėjusį prie
tyrimų ir straipsnio rašymo autorių“, kadangi „indėlis į straipsnio rašymą sunkiai
įvertinamas formaliais kriterijais; visumoje yra nusistovėję bendruomenės tradicijos, ką ir
kaip įtraukti į autorių sąrašą“. Šiame kontekste, vertinant situaciją Lietuvos mokslo
bendruomenėje, visgi labai svarbus pastebėjimas, kad „Lietuvoje labai trūksta mokslinių
straipsnių rašymo ir publikavimo kultūros“ ir kad „ <...> kai dabar spaudžiama, <...> tai
esant nesąžiningiems valdžios reikalavimams, kyla noras elgti ne visai sąžiningai...“.
Pastarieji pastebėjimai atveda prie kitos bendruomenės narių sampratos apie mokslinę
autorystę: tai – „racionalūs manai“, kurie vyksta visiškai sąmoningai ir, kai kuriais atvejais,
visiškai savanoriškai. Pavyzdžiui, „Universitetuose augant reikalavimams dažnai tenka padėti
kolegoms ir juos prirašyti prie savo straipsnio“. Šiame kontekste pirmiausiai išryškėja
kiekybiniai mokslinės veiklos vertinimo kriterijai. Pavyzdžiui, kaip tas nusakyta atsakymuose:
„ <...> dabartinė mokslo darbuotojų vertinimo sistema skatina į autorių sąrašą
prirašinėti menkai ar visai prie straipsnio rašymo neprisidėjusius asmenis, kadangi per
kadenciją (ar aukštesnėms pareigoms) reikia parašyti tam tikrą straipsnių kiekį, ir visai
neatsižvelgiama į tai, kiek straipsnis turi autorių.“
Šalia pastarųjų kriterijų atsiranda finansinis veiksnys, kaip viena esminių dedamųjų,
nulemiančių galimybę išspausdinti mokslo darbą. Tiksliau, kaip teigė apklausos dalyviai:
„ <...> jei spausdinama ISI Web of since žurnaluose, jų leidyba yra labai brangi, todėl
prie straipsnių prirašomi ir nerengę straipsnio žmonės, kad pasidalinti finansine našta;
universitete eiliniam docentui niekas neapmoka straipsnio leidybos.“
Pastarųjų – vertinimo kriterijų ir finansinių – veiksnių raiškos rezultatas: net nepaisant siekio
orientuotis į idealesnes etikos prasme praktikas, pripažįstama, kad „ <...> aš nevertinu labai
neigiamai dovanojimo praktikos, t. y. autorių, kurie nepakankamai prisideda prie straipsnio
rengimo prirašymo“, kadangi „prirašomi neprisidėję asmenys visiems dalyviams siekiant
sau naudos“.
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Žinoma, pasitaiko atvejų, kai tokie „mainai“ vyksta sąlygiškai priverstine tvarka siekiant
išvengti neigiamų pasekmių. Pastarosios dažniausiai gresia pirmuosius žingsnius moksle
žengiantiesiems – doktorantėms ir doktorantams. Pavyzdžiui, kaip pastebėta atsakymuose:
„Doktorantūros laikotarpiu yra nerašyta taisyklė ir reikalavimas tarp bendraautorių
įrašyti vadovą, net jei parašyto straipsnio jis nėra matęs; dėl to doktorantui
skaičiuojama gerokai mažiau mokslinių taškų, teikiamos pastabos prašant stipendijos
LMT, tačiau padalinyje priimta, kad privalai rašyti vadovą į bendraautorius ir jokių
prieštaravimų tam būti negali.“
Tačiau tokios „taisyklės“ galioja ir jau tam tikras pozicijas mokslo hierarchijoje
pasiekusiems asmenims, kadangi, kaip nurodė apklausos dalyvės ir dalyviai,
„jei neįtraukiate į straipsnius katedros vedėjo, galite pamiršti apie objektyvų Jūsų kaip
pedagogo darbo įvertinimą ir galite tikėtis pastovaus ujimo“. Kitaip sakant:
„Yra įprasta praktika, jog dažniausiai straipsnį parašo vienas asmuo bei jį patikrina /
peržiūri vadovas, o kiti asmenys, pasinaudojant institucine galia bei poreikiu turėti
publikacijų savo vardu, prirašomi kaip bendraautoriai, jiems praktiškai nedalyvaujant
straipsnio ruošime“.
Apskritai, pastarąjį racionalių (nors ir dažnais atvejais priverstinių, tačiau taip pat racionaliu
požiūriu paremtų) mainų požiūrį būtų galima apibendrinti (ir, turbūt netgi pateisinti)
apklausos dalyvės / dalyvio nuomone:
„Kadangi mokslo valdymo politika visokeriopai remia konkurenciją, o ne
bendradarbiavimą, mokslo žinių ir idėjų sklaidą, jų atvirumą ir prieinamumą, tai
mokslinė veikla stumiama į rinkos santykius, kur straipsniai yra tarsi akcijos, o žurnalai
yra tarsi akcinės ar finansinės organizacijos. Tad mokslinei veiklai būdinga tai, kas
būdinga rinkos ekonomikai: (straipsnių ir autorystės) mainai, (mokslinių krypčių ar
temų) monopolijos, (fiktyvių pasiekimų ir abejotinų tiesų) reklama, (mokslinių
straipsnių, žinių ir idėjų) infliacija, na, žinoma, ir šešėlinė mokslinė veikla.“
Nekomentuojant pastarojo pasisakymo ir pripažįstant akivaizdų institucinių sistemų sąlygojamą
etikos principų laužymą, būtina atkreipti dėmesį ir į gana pesimistišką apklausos dalyvių
pastebėjimą: „jokiais apibrėžimais, įstatymais, bausmėmis ar pan. šio proceso nepakeisi“.
Nepaisant pastarojo pesimizmo, verta pastebėti, kad Lietuvos mokslo bendruomenėje
atkreipiamas dėmesys į netinkamas autorystės praktikas. Kaip rašė apklausos dalyvės ir
dalyviai, „mano nuomone, toks asmuo pats turėtų žinoti, kada rašytis prie straipsnių, o kada
– ne, tai neturėtų būti automatinis veiksmas“, nes „juokingai atrodo kai kurių žmonių
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straipsnių sąrašai: straipsnių daugybė, bet gerų straipsnių – išties mažai; ir visi
(kas supranta) supranta, kad jis jų jau seniai nerašė“. Tačiau tarp tokių pastebėjimų
atsiranda ir individo bejėgiškumą susidariusiose aplinkybėse nusakančios patirtys, kada
„į straipsnio autorių [sąrašą] įtraukti nesusiję asmenys buvo iš kitos autorių grupės
(ne mano institucijos); neturėjau galimybės tam daryti įtaką“. Taigi apibendrinant apklausos
dalyvių žodžiais, reikia pripažinti, kad „čia jau mokslinio padorumo klausimai...“.
Pastarieji komentarai veda link dar vieno požiūrio, kuris yra kategoriškas: „amoralu į
publikacijas įtraukti asmenis, kurie nėra niekaip prisidėję prie publikacijos“; „nepritariu tokioms
situacijoms, tai neetiška ir netoleruotina“; „mano požiūris yra atvirai neigiamas: kiekvienas
straipsnio bendraautoris privalo įdėti nors minimumą darbo rašant“. Tačiau šio požiūrio
aprašymas nebūtų išbaigtas be nuorodų į konkrečias apklausos dalyvių situacijas. Pavyzdžiui:
„spaudimas“, „vertimas“ <...> taigi, to tikrai nebuvo mano praktikoje <...> tačiau
puikiai žinau, jei būčiau turėjęs lankstesnį požiūrį dėl aptariamų problemų, tikėtina, jau
būčiau profesoriumi, o ne docentu...“
„Kai buvau jauna, tik pradedanti tyrėja, labiausiai piktino spaudimas į autorių sąrašą
įtraukti asmenį, kuris turėjo tam tikrą poziciją laboratorijoje. Neįtraukiau ir viskas
baigėsi tuo, kad po disertacijos apgynimo, turėdama ISI publikacijas aš netekau
darbo... Į mano darbo vietą buvo priimtas žmogus be tinkamo išsilavinimo... Buvau
bedarbė... Labai liūdna patirtis...“
Kadangi pastarosios patirtys nėra išskirtinės, reikia konstatuoti, jog kategoriškos
individualios etikos nuostatos ir sąmoningas jų laikymasis kasdienėse praktikose Lietuvos
mokslo bendruomenėje gali nešti (ir, akivaizdu, neša) neigiamas pasekmes. Kasdieniuose
santykiuose tiesiog „duodamos netiesioginės užuominos, ką ir kur „prisirašyti“ ir kas už tai
bus; kartais tiesiog parodoma „gražiais“ pavyzdžiais sakant “va, kartu rašė straipsnį ir
<...> jau profesorius; o tu nenorėtum?“.
Šioje vietoje apibendrinant svarbu pastebėti, kad dažniausiai minima mokslinės autorystės
pažeidimo forma – įtraukimas į mokslinio straipsnio autorių sąrašą asmens ar asmenų,
tiesiogiai neprisidėjusių ar prisidėjusių nepakankamai prie straipsnio rengimo. Be to, tokios
praktikos, apklausos dalyvių nuomone, daro didžiausią žalą sąžiningai dirbantiems individams.
Nepriklausomai kaip nusakoma mokslinė autorystė – ar kaip sistemos procedūrų prievolių
tenkinimas, ar kaip pastarosioms atliepiantys racionalūs mainai ir / arba vyraujančios
kultūros tradicijos galia, ar kaip individuali idealizuota pozicija – visais atvejais pagrindinė
esamos situacijos susiformavimo priežastinė sąlyga yra sistemos imperatyvas, kuriam
individas iš principo priešintis nėra pajėgus. (Čia jokiais būdais nesakoma, kad jis to negali
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daryti ar nedaro.) Taigi, panašu, kad tik institucionalizuotas veiksmas galėtų būti
rezultatyvus. Pavyzdžiui, tai galėtų būti aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamos
autorystės atvejus, taikomos nacionaliniu lygmeniu (pvz., apribojamos galimybės gauti
nacionalinį finansavimą), kurios apklausos dalyvių įvertintos kaip potencialiai galinčios
reikšmingiausiai prisidėti mažinant anksčiau minėtas netinkamas autorystės praktikas. Be to,
apklausos dalyvių nuomone, efektyviausios kovos su netinkamomis mokslinės autorystės
praktikomis formos gali būti įvairios: aiškus ir konkretus tinkamo citavimo mokslo darbuose
apibrėžimas mokslo žurnalų reikalavimuose mokslo straipsniams; aiškios ir konkrečios
sankcijos, nustačius netinkamo citavimo atvejus, taikomos nacionaliniu lygmeniu
(pvz., apribojamos galimybės gauti nacionalinį finansavimą); aiškios ir konkrečios sankcijos,
nustačius netinkamo citavimo atvejus, taikomos mokslo žurnalų lygmeniu (pvz., atsisakymas
publikuoti mokslo straipsnius ateityje); mokslo žurnalų informavimas, jog kiekvienas
publikavimui pateiktas straipsnis yra tikrinamas plagiato atpažinimo sistemoje.
Taigi remiantis apklausos dalyvių nuomone, esama situacija Lietuvos mokslo
bendruomenėje galėtų būti apibūdinama kaip anomiška, kai „vieninteliu reikšmingu
klausimu tampa klausimas, kokios iš galimų procedūrų yra efektyviausios siekiant
kultūriškai patvirtintų vertybių?“ ir kur „techniškai efektyviausios procedūros, nepaisant, ar
yra kultūriškai institucionalizuotos, ar ne, paprastai įgauna pirmenybę prieš instituciškai
priskirtas elgsenas“ (Merton, 1986, p. 135). Tačiau analizuojant požiūrius į akademinę
autorystę ir išskyrus kelias pagrindines jų kryptis, pastarąsias interpretuoti klasikiniais
sociologiniais terminais – kaip individo adaptacijos formas (ten pat p. 138) – gana sudėtinga.
Problema pirmiausiai kyla dėl to, kad nebeaišku, kas apibrėžiama kaip „kultūros nustatytas
tikslas“: ar tai mokslo žinios, ar mokslinė publikacija (autorystė), ar pasiekimas hierarchinių
pozicijų, ar kt. (Čia nesigilinama į tai, kad mokslo lauko atveju ir vėl kiltų diskusija dėl to,
kas yra karjeros moksle rodiklis – formalios pozicijos ar veiklos rezultatai (pvz., publikacijų
skaičius), ar pripažinimas bendruomenėje (pvz., citavimas), ar kt.) Taip pat, kaip matoma iš
apklausos dalyvių pasisakymų, tampa nebeaišku, kokios priemonės yra laikomos
institucionalizuotomis. Taigi tampa nebeaišku, ką reiktų laikyti esamų tikslų palaikymu ar
atmetimu ir ką laikyti sutartinai priimtinomis ar atmestinomis priemonėmis. Pavyzdžiui,
aiškiai identifikuojamo „racionalaus pasirinkimo“ atveju, visiškai logiškas ir „kultūriškai
priimtinas“ tikslas yra publikacijų skaičius, kuris tampa pagrindu siekti formalių pozicijų.
Tačiau tokio tikslo siekimo priemonės – idealiai suvokiamos autorystės iškraipymai – gali
būti traktuojamos ir kaip tam tikra novatoriškumo apraiška (t. y., randamas sprendimas kaip
įvykdyti keliamus reikalavimus elgiantis kitaip, nei įprasta), ir, kartu, kaip prisitaikymas prie
esančių institucinių praktikų (t. y. „aplink taip daroma“, „nes jei daryti kitaip, tai bus
neigiamos sankcijos“). Dar daugiau, šio pavyzdžio atveju laikant etišką (neiškraipytą)
autorystę kultūriškai pripažintu tikslu, racionalaus požiūrio šalininkės ir šalininkai galėtų būti
traktuojami kaip visiško atmetimo strategijos šalininkai. Taigi tokio pobūdžio interpretacija
tampa gana problemiška ir nepasiūlo galimo sprendimo. Kitaip sakant, jei prisimintume
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„modernaus mokslo etoso“ pagrindu laikomus institucinių imperatyvų rinkinius –
t. y. universalizmas, komunizmas, nesuinteresuotumas ir organizuotas skepticizmas (Merton,
1986, p. 268–280) – jų visų esmė čia tiesiog iškraipoma.
Nepaisant to, remiantis apklausos dalyvių išsakytomis nuomonėmis, galimi sprendimai esamoje
situacijoje yra keleriopi. Pirmiausiai – tai mokslinės veiklos vertinimo kriterijų koregavimas,
siekiant didinti orientaciją į kokybę ir mažinti orientaciją į kiekybę. Kitas galimas sprendimas –
mokslo bendruomenės narių švietimas. Šiuo atveju reiktų apgalvoti ne (tik) bendruosius
moralumo skatinimo ir / arba didinimo aspektus, bet ir tiesiog mokymo etikos principų bei
informavimo apie tų principų įgyvendinimo kasdienėse situacijose praktikas galimybes. Tačiau,
panašu, kad apklausoje dalyvavusių bendruomenės narių veiksmingiausiomis laikomos kovos su
netinkamomis akademinės autorystės praktikomis priemonės yra sankcijos tiesioginių institucinių
bausmių prasme, bet ne labiau bendruomenės dvasią kuriančių pasmerkimo ar ignoravimo,
pašalinimo praktikų prasme. Taigi šioje vietoje gali prasidėti ilga diskusija apie mokslo, kaip
profesijos, autonomiją (žr. pvz., Merton, 1986, p. 280–282) ir panašias profesijos proletarizacijos
(Oppenheimer, 1972) tendencijas, pastebimas kitose profesinėse erdvėse (žr. pvz., McKinlay ir
Arches, 1985; Annandale, 1989), ir, panašu, vedančias ne tik link profesinių laukų
destruktūrizacijos (žr. pvz., Greenwood, Suddaby ir Hining, 2002), bet ir keliančias
deprofesionalizacijos (žr. pvz., Reed ir Evans, 1987; Haug, 1972) riziką.
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VI DALIS
AKADEMINĖ AUTORYSTĖ: PAŽEIDIMAI IR IŠDAVOS
Įvadas
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė, Reda Adomaitienė
Akademinėje literatūroje apibrėžiant akademinę (mokslinę) autorystę dažnai minimas (pvz.,
Bavdekar 2012: 78–79; Bennett ir Taylor 2003: 264; Carver et al., 2011, p. 124; Cronin,
2001, p. 565; Mitcheson, Colling ir Siebers, 2011, p. 166; O'Brien et al., 2009; kt.)
Tarptautinis Medicininių žurnalų redaktorių komitetas (angl. – International Committee of
Medical Journal Editors, ICMJE), kuris dar 1985 m. pirmą kartą rekomendavo ir 2009 m.
atnaujino „Vieningus reikalavimus straipsniams, kurie teikiami biomedicinos srities
žurnalams“ (angl. – Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals,
http://icmje.org/about-icmje/faqs/icmje-recommendations/). Sekant šiuo dokumentu, autorė /
autorius yra tas žmogus, kuris atitinka tris kriterijus: pirma, ji /jis įneša esminį indėlį
plėtojant studijos koncepciją ir dizainą, duomenų įgijimą (ne jų rinkimą technine prasme, bet
prieigą prie duomenų ar informacijos šaltinių), analizę arba interpretaciją; antra, ji / jis
aktyviai dalyvauja rengiant straipsnio juodraštį arba atlieka kritinį jo redagavimą plėtojant
intelektualinio turinio esmę; ir dalyvauja aprobuojant galutinę straipsnio versiją
publikavimui. Mokslinė autorystė (ir iš jos kylantis pripažinimas), kaip, remdamasis kitais
autoriais, teigia Cronin (2001, p. 559), yra „neabejotina vertybė akademinėje aplinkoje“:
ji įkūnija visą mokslo, kaip socialinio instituto, esmę. Kaip minėta ankstesnėje monografijos
dalyje, šiandien mokslinės autorystės formos gali būti įvairios. Be to, pats autorius gali būti
vadinamas įvairiai (pvz., kūrėjas (angl. – creator), darytojas (angl. – maker), bendradarbis
(angl. – contributor) (Cronin, 2001, p. 564)), tuo nurodant į galimų mokslinės autorystės
atsiradimo kontekstų (pvz., projekto paraiška, ekspertinis vertinimas, rekomendacijos ir t. t.)
įvairovę. Tų formų pavyzdžiai gali būti įvairūs: anonimiška autorystė, neapibrėžta / neaiški
(angl. – ambiguous) autorystė, individuali autorystė, grupinė / kolektyvinė / daugybinė
autorystė, ir pan. Nepaisant įvardinimų įvairovės, visgi būti mokslinio straipsnio autore /
autoriumi reiškia ne tik darbą, bet ir atsakomybę: „autorius, kuris yra vienintelis straipsnio
autorius, vienintelis yra atsakingas už pateiktą darbą, ir visi daugia-autorinio straipsnio
autoriai yra pakankamai įtraukti į pateikiamą darbą ir į straipsnio rašymą tam, kad galėtų
prisiimti viešą atsakomybę už darbo turinį“ (Huth, 1986, p. 257). Tačiau tiek individualios,
tiek kolektyvinės autorystės atvejais kasdienėse praktikose pasitaiko to, kas vadinama,
pavyzdžiui, neatsakinga autoryste, kuri apima vadinamuosius nepagrįstos autorystės, kai į
autorių sąrašą įtraukiami asmenys, kurie „pateikė techninius pasiūlymus, bet nedalyvavo
tyrime, nepadėjo rašant straipsnį, nematė galutinės žurnalui pateiktos versijos“, ir nepilnos
autorystės, kai „neįtraukti kaip autoriai asmenys, kurie buvo atsakingi už kritinį straipsnio
turinį“ (ten pat, p. 257), atvejus. Taigi bendraautorystė kaip tokia nebūtinai reiškia, kad vyko
tikras bendradarbiavimas (Leydesdorff et al., 2013, p. 3). Tačiau, kategoriškai kalbant,
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„autorystė negali būti sutarta ar suteikta; ji turi būti uždirbta“ (Cronin, 2001, p. 563);
mokslinio straipsnio autorystė yra pagrindas pagarbai autorėms ir autoriams už naujų žinių
sukūrimą, naujų sprendimų pasiūlymą ar naujų įžvalgų pateikimą; būtent autorystė susieja
naują idėją ar atradimą su jo kūrėju (Bavdekar, 2012, p. 76).
Pavyzdžiui, Mokslinių redaktorių taryba (angl. – Council of Scientific Editors (CSE),
http://www.councilscienceeditors.org/) apibūdina netinkamos autorystės (angl. –
inappropriate authorship) formas – svečio autorystė (angl. – guest authorship), garbės
autorystė (angl. – honor) ar dovanos (angl. – gift) autorystė, šešėlinė autorystė (angl. – ghost
authorship), anoniminė autorystė (angl. – anonymous authorship). Visai tai yra neteisėtos
autorystės (angl. – unwarranted authorship) formos, apimančios skirtingas neužtarnautos
autorystės (angl. – undeserved authorship) konfigūracijas. Tarp pastarųjų atsiranda ir svečio
autorystės (angl. – guest authorship) ar staigmenos autorystės (angl. – surprise authorship)
(Cronin, 2001, p. 563) bei prievartinės autorystės (angl. – coercion authorship) (Strange, 2008)
terminai. Visos šios autorystės formos nėra priimtinos, kadangi iš esmės iš mokslinių
straipsnių autorių tikimasi, kad jos / jie prisiims viešą atsakomybę už straipsnį ir jo turinį.
Apskritai šiandieniame mokslo institucionalizacijos lygmenyje mokslinių straipsnių autorės
ir autoriai negali išlikti anonimėmis / anonimais (kaip tas buvo praktikuojama anksčiau,
mokslo institucionalizacijos pirmaisiais etapais) ar pasirašyti pseudonimu (kas būtų tinkama
grožinės literatūros atveju) (Bavdekar, 2012, p. 76–77).
Detaliau apibūdinant išvardintas nepriimtinas mokslinės autorystės formas, terminu
prievartinė autorystė būtų apibrėžiama situacija, kai „naudojami grasinimai siekiant gauti
autorystę“ (Strange, 2008). Tokių atvejų pavyzdžiai – tai situacijos, kai vyresnio amžiaus
bendruomenės narės ir /arba nariai daro spaudimą jaunesniosios ir / arba jaunesniesiems
(pvz., studentėms ir / arba studentams), kad šios / šie įtrauktų jas / juos į straipsnio, prie kurio
rengimo pakankamai neprisidėjo, autorių sąrašą. Garbės, svečio ar dovanos autorystė –
tai įtraukimas į straipsnio autorių sąrašą pakankamai prie straipsnio rengimo neprisidėjusių
asmenų, siekiant išreikšti draugiškumą, įgyti palankumą ir / arba suteikti straipsniui
aukštesnio lygio legitimumą (Strange, 2008) (pvz., prirašant aukštą statusą bendruomenėje
turinčius asmenis). Kitaip sakant, garbės (bendra)autorystė, kaip svečio autorystės
sinonimas – tai mentorių, vadovių ir vadovų, kolegių ir kolegų, ir kitų asmenų atsiradimas
straipsnio autorių sąraše, net jei jos / jie neprisidėjo adekvačiai prie mokslo kūrinio sukūrimo
(O’Brien et al., 2009, p. 232). Be to, prie pastarųjų neetiškų praktikų gali būtų priskiriama
ir abipusės paramos autorystė (angl. – mutual support authorship), kuri reiškia dviejų
ar daugiau autorių susitarimą įtraukti vienas kito pavardes į savo straipsnių autorių sąrašus
ir taip nesąžiningai didinti savo produktyvumo rodiklius (Strange, 2008). Šalia pastarosios
mokslinės autorystės pažeidimų formoms priskiriamos praktikos turėtų būti paminėta švaisti
autorystė (angl. – wasteful authorship) (Huth, 1986), kuri reiškia tiek publikavimą tyrimo
rezultatų, suskaidžius juos į pernelyg mažas dalis ir tuo būdu dirbtinai didinant publikacijų
skaičių („saliami pjaustymas“), tiek pakartotinas tos pačios medžiagos publikacijas kitokio
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formato mokslo leidiniuose, tiek duomenų perdėliojimą menkai juos papildant naujai
publikacijai („mėsos tempimas“) (p. 257), ar net iš esmės to paties teksto perpublikavimą,
kai jo autorystę prisiima kitos / kiti ankstesnės publikacijos autorės ar autoriaus kolegės ar
kolegos, dirbantys toje pačioje institucijoje (Bennett ir Taylor, 2003, p. 257). Kaip pastebi
Bennett ir Taylor (2003), „mokslo bendruomenė gali net nesutikti, kad pakartotinos
publikacijos yra neetiškos“ (p. 258).
Jei ką tik vardintos mokslinės autorystės pažeidimų formos reiškė individo, kuris neatitinka
autorystei keliamų kriterijų, įvardinimą autoriumi (t. y. įtraukimą į mokslinės publikacijos
autorių sąrašą neįnešusį pakankamo indėlio), tai šešėlinė autorystė yra situacija individo,
kuris reikšmingai prisidėjo prie tyrimo ar mokslinio straipsnio rašymo, bet nėra įtraukiamas
į autorių sąrašą (Dotson ir Slaughter, 2011, p.1730–1). Čia vėlgi galimos kelios variacijos.
Viena, būdinga farmacijos industrijoje (Strange, 2008) – tai tiesiog profesionalių
mokslininkių ir / arba mokslininkų samdymas parengti mokslinius tekstus, kad jie būtų
publikuojami kaip kitų, pripažinimo trokštančių ar kitų tikslų siekiančių autorių, tekstai.
Kita – autorystės paneigimas (angl. – denial of authorship) – kai darbas publikuojamas jo
autorių sąraše nenurodant reikšmingai prie teksto rengimo prisidėjusių asmenų ar tiesiog
tinkamai neišreiškiant joms / jiems padėkos už jų indėlį (Strange, 2008).
Netinkamomis laikomų autorystės praktikų žala gali būti labai įvairialypė. Pavyzdžiui, svečio
autorystė (ypač tais atvejais, kai autorė ar autorius neinformuojamas, kad ji / jis įtrauktas
į autorių sąrašą) gali ne tik sukelti pasipiktinimą ir / arba apmaudą, jog tampama autore /
autoriumi neatnešant pakankamo indėlio, bet ir reikšti mokslinio darbo nuopelnų menkinimą,
mažinti straipsnio validumą (Bennett ir Taylor, 2003, p. 267). Dar daugiau: jei tokių
publikacijų, prie kurių rengimo tinkamai nebuvo prisidėta, rezultatas yra įgyjami ir piniginiai
atlygiai ar kiti apdovanojimai, įgyjamas mokslinis prestižas citavimo dėka, ir pan. – tai gali
būti vadinama tiesiog nusikaltimu, kyšininkavimu (ten pat, p. 267). Taip pat šešėlinė
autorystė gali maskuoti interesų konfliktus (Dotson ir Slaughter, 2011, p. 1732),
demoralizuoti tyrimų dalyvius ir taip tiesiog iškraipyti tyrimų procesus (Seeman ir House,
2010, p. 147) ar tiesiog skatinti nepagarbą, maskuojant nederamus tikrųjų autorių išstūmimus
iš sąrašų (Bennett ir Taylor, 2003, p. 267). Garbės autorystė, vėlgi, gali reikšmingai menkinti
suvokiamą autorių, kurie iš tiesų rengė publikaciją, indėlio vertę (Dotson ir Slaughter, 2011,
p. 1732; O’Brien et al., 2009, p. 233), tiesiog kelti riziką asmens patikimumui, kadangi
teikiama neteisinga, tendencinga informacija (Dotson ir Slaughter, 2011, p. 1732–1733),
mažinti visuomenės pasitikėjimą mokslu (Bavdekar, 2012, p. 79), ir pan. Visos šios praktikos
gali turėti tiesioginės neigiamos įtakos asmens padėčiai bendruomenėje ir jo / jos
profesiniams bei asmeniniams santykiams (Carver, et al., 2011, p. 126), kadangi jų rezultatas
– iškraipymai konkretaus mokslininko ar mokslininkės produktyvumo rodikliuose – sudaro
sąlygas piktnaudžiauti įgyjama galia, daro tiesioginę įtaką mokslinei karjerai (Osborne ir
Holland, 2009, p. 7), menkina pagarbos vertus autorius, demoralizuoja tyrimo programos
dalyvius, korumpuoja tyrimo praktikas (Seeman ir House, 2010, p. 147), ir pan.
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Netgi netinkamos autorių eiliškumo praktikos gali daryti neigiamą įtaka autorių karjerai
(West et al., 2013), jų įvaizdžiui (kiek tai nusako jų gebėjimus ir pasiekimus, kai vertinama
pakėlimui pareigose, įdarbinimui, finansavimo ir apdovanojimų suteikimui, kt.); be to, taip
tiesiog klaidinami skaitytojai (Bennett ir Taylor, 2003, p. 265). Taip pat ir įvardytos
švaistaus publikavimo praktikos traktuojamos, kaip ribojančios mokslo progresą (Carver
et al., 2011, p. 124; Huth, 1986) ir bereikalingai eikvojančios mokslo žurnalų redaktorių ir
recenzentų laiko ir kitus išteklius, iškraipančios individualių mokslinius pasiekimus
žyminčių įrašų tvarką, ir tiesiog kaip skaitytojo, kuris tikisi, kad skaito originalą,
apgaudinėjimas (Carver et al., 2011, p. 126).
Padėkos ar, tiksliau, autorystės pripažinimo ir įvertinimo klausimas tiesiogiai siejasi ir su
kita, netgi dažniau nei autorystės problematika, akademinėje literatūroje diskutuojama su
ankstesnėmis ir / arba pakartotinomis publikacijomis bei kitų autorių darbais susijusia tema –
plagijavimu. Plagijavimas, viena iš pagrindinių (kartu su fabrikavimu ir falsifikavimu)
neetiško elgesio moksle formų, apima eilę susijusių klausimų (žr. pvz., pradedant dar
Goodale, 1938; Masterson, 1940; Parker, 1945; Chester, 1949; Furtado, 1950; Jameson,
1993; Martin, 2012) bei kelia iššūkius įvairiems mokslo lauko veikėjams – žurnalų
redaktoriams, universitetų taryboms, mokslinius tyrimus finansuojančioms organizacijoms ir,
žinoma, pačioms mokslininkėms bei patiems mokslininkams, jų studentėms ir studentams
(Phillips ir Horton 2000; Seadle, 2009; Shahabuddin, 2009; Walker 2010). Problematikos
sudėtingumą sąlygoja tai, kad, viena vertus, po plagiato terminu galima aptikti įvairių formų
netinkamomis vadinamas praktikas: kopijavimas, paralelizmas, perkėlimas, dubliavimas
ir pan. (Kitchin ir Fuller, 2005, p. 32–36). Tačiau kita vertus, dažnai išlieka aktuali diskusija
apie „nesąmoningą plagijavimą“ – cryptomnesia, – kai „originali idėja gali iš tiesų būti
užsimiršusi liekana to, kas kažkada buvo skaityta ar girdėta“ (Merton, 1973, p. 402–3).
Taigi plagijavimas turėtų būti baustinas tik tais atvejais, kai tai daroma sąmoningai.
Detaliau neplėtojant plagiato, kaip mokslo lauke ypač ydingo reiškinio, apibūdinimo
(tas atlikta atskirame tolesniame šios dalies skyriuje), svarbu pažymėti, kad nepaisant to,
jog aukščiau vardintos (kaip ir dauguma kitų neetiškomis laikomomis) praktikos moksle
laikomos institucinio spaudimo publikuoti rezultatu (principas „publikuok arba žūk“;
angl. – publish or perish) (Bennett ir Taylor, 2003; Jones, 2003; Pedersen, 1998).
Šias praktikas mėginama išgyvendinti įvairiomis teisininkų, mokslinių redakcijų
bendruomenių, visos akademinės bendruomenės pastangomis (Christodoulou, 2008, p. 114).
Pagrindiniai kovos su tokiomis praktikos būdai gali būti įvairūs, taikomi skirtingų mokslo
lauko veikų – mokslo institucijų, mokslinių žurnalų, mokslą finansuojančių institucijų, kitų
organizacijų (Bavdeker, 2012, p. 80; Osborne ir Holland, 2009). Pavyzdžiui, siekiant aktyviai
kovoti su plagijavimo praktikomis, mokslo institucijoms rekomenduojama mokyti savo nares ir
narius tinkamų autorystės praktikų (Seeman ir House, 2010, p. 165); mokslinėms
bendruomenėms (draugijoms) patariama savo nariams aiškinti, kokie autorystės kriterijai
palaikomi, ir siūlyti mokymus apie tai, kaip interpretuoti ir taikyti tinkamus autorystės
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kriterijus, teikti paslaugas sprendžiant autorystės disputus, diskutuoti ir siekti įtvirtinti tinkamus
autorystės kriterijus bendradarbiaujant su kitomis bendruomenėmis (Jones, 2003, p. 253);
mokslo žurnalų redaktorėms / redaktoriams ir redakcinėms kolegijoms siūloma taikyti
reikalavimą išvardinti autorius eilės tvarka ir straipsnio pabaigoje pridėti dalį „autorystė“,
kurioje būtų išaiškinama, kuris autorius kokį indėlį į straipsnį įnešė (Tarnow, 1991); ir t. t.
Šalia to, atskiros diskusijos lauke atsiranda kitas kovos su netinkamomis autorystės
praktikomis (kartu ir plagijavimu) įvairias priemones apimantis laukas – tai mokslinis
recenzavimas (angl. – peer review). Bendrąja prasme, recenzavimas moksle – tai „procesas,
kurio eigoje mažiausiai du ar trys tyrimų srities ekspertai įvertina turinį ir svarbą to, ką
sukūrė autorius, ir pateikia siūlymą peržiūrėti, atmesti arba publikuoti“ (Flynn ir Goldsmith,
2013, p. 53). Taigi mokslinių straipsnių recenzavimas – tai kontrolės sietas ir vartai, praėję
kuriuos mokslo straipsniai pasiekia skaitytoją: mokslo žurnalų recenzijos „iš esmės nulemia,
kurie straipsniai bus publikuoti“ (Pfeffer, 2007, p. 1337) arba, kitaip, kokie asmenys bus
pažinti bendruomenėje kaip autoriai. Tačiau ir mokslinis recenzavimas gali būti neetiškas
(D’Angelo 2012:50), kadangi net „dvigubo aklumo“ (angl. – double blind) sistema „nėra
tobula, ypatingai siauresnėse mokslo srityse, kur recenzentas gali lengvai atspėti, kas yra
autorius“ (Flynn ir Goldsmith, 2013, p. 53). Šioje plotmėje iškyla keli probleminiai aspektai.
Viena vertus, atsakomybė už etikos (įskaitant – autorystės srityje) normų laikymąsi tarsi
perkeliama recenzentams (Ransome, 2013, p. 51–52); kita vertus, pastebima, kad mokslinių
straipsnių recenzavimas apskritai ne visada yra objektyvus (Hemlin, 2009): pasitaiko atvejų
(ir tai iliustruoja serija eksperimentinio pobūdžio pavydžių, kai iš naujo teikti publikavimui
jau publikuoti straipsniai, kurie naujų recenzentų buvo atmetami), kurie kelia abejonių
recenzavimo proceso patikimumu ar tiesiog rodo šių procedūrų tendencingumą
(ką iliustruoja empirinių tyrimų rezultatai, rodantys, jog dažniau publikuojami straipsniai,
kurie palaiko vyraujančias tendencijas ir / arba tradicijas, bet ne kvestionuoja jas ar kelia
naujas idėjas; rečiau publikuojami autoriai, atstovaujantys sąlyginai žemesnio prestižo
institucijas) (Pfeffer, 2007, p. 1337). Nors šitai galima paaiškinti tiesiog žmogiškumo
faktoriumi (Hemlin, 2009), neobjektyvus ir / arba tendencingas recenzavimas, kai atmetami
hipotezių nepatvirtinantys darbai, novatoriškas idėjas ar metodus pristatantys darbai, atskirų
mokslo sričių ar krypčių protegavimas ir pan. (Henlin, 2009, p. 9) stabdo mokslo progresą,
sulaiko naujų idėjų sklaidą tiek mokslo bendruomenėje, tiek ir visoje visuomenėje. Kaip
pastebi Pfeffer (2007), vyrauja „visa-apimanti tendencija publikuoti tik tuos rezultatus, kurie
rodo reikšmingus poveikius, ir nepublikuoti tų, kuriuose nepavyko atrasti poveikių ar
replikuoti ankstesnių rezultatų“ bei reikalavimas publikacijoje pateikti „empirinį ir teorinį
indėlį“ (p. 1338), teikiant prioritetą naujumui, bet ne tiesai (p. 1339); taigi dažnai
ignoruojami į praktiką orientuoti tyrimai, tyrimai su nuliniais hipotezių tikrinimų rezultatais,
ir pan. Vadybos mokslų kontekste, tas pats Pfeffer (2007) pastebi, kad išankstinis, prieš
publikavimą atliekamas mokslinio straipsnio recenzavimas, kartu su jį bei akademines
karjeras valdančia struktūra bei procesais, apriboja empirinių tyrimų įtaką praktikai
ir socialinei politikai, ir netgi deformuoja viešąjį diskursą tramdant diskusijas apie,
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pavyzdžiui, organizacijose vykstančius procesus (p. 1334); praktika parodė, kad akademiniai
tyrimai įnešė „tik kuklų indėlį į vadybinių praktikų tobulinimą lyginant su tyrimais ir
idėjomis, atėjusiomis iš konsultacinių firmų, žurnalistų ar verslo organizacijų“ (p. 1336).
Tikėtina, jog tokia situacija nėra išskirtinai pastarosios mokslo srities problema; tokių
apribojimų galima atrasti ir kitose mokslo srityse.
Taigi netinkamų recenzavimo praktikų išdavos – tai empirinių tyrimų poveikio praktikai ir
socialinei politikai stabdymas, viešo diskurso apie tiriamus reiškinius deformavimas, bendro
mokslo progreso stabdymas (Pfeffer, 2007, p. 1334–1338) ir tiesioginė žala konkretiems
asmenims (autorėms ir autoriams) bei jų karjeroms moksle; taip pat ir mokslo žurnalų
prestižo menkinimas. Pastarasis poveikis gali būti silpninamas ar bent iš dalies
kontroliuojamas pasitelkiant tokias praktikas, kaip paties recenzavimo proceso tobulinimas
įvedant papildomus kriterijus (pvz., kitų tos pačios autorės ar to paties autoriaus darbų
kokybė), nuolatos kritiškai įvertinant ir koreguojant esamus kriterijus, periodiškai keičiant
recenzentus (Hemlin 2009: 10–11). Pavyzdžiui, vienas racionalus mokslinių straipsnių
kokybę užtikrinantis ir, kartu, subjektyvumo aspektą anuliuojantis iš recenzavimo proceso
sprendimo pavyzdys – tai Socialinių mokslų tyrimų tinkle (Social Science Research
Network, SSRN) taikoma praktika skelbti beveik viską, kas teikiama publikavimui, ir vėliau
stebėti bei fiksuoti, kiek kartų konkretus straipsnis yra parsisiunčiamas iš sistemos
individualiam naudojimui (Pfeffer, 2007, p. 1342). Vėliau skelbiamas dažniausiai iš sistemos
imtų straipsnių sąrašas, kuriame ir atsispindi vertingiausiais laikytini straipsniai bei,
atitinkamai, aukščiausiai vertintinos autorės ir autoriai.
Apskritai, šiandieninėje akademinėje literatūroje gana plačiai analizuojami įvairūs su mokslo
žurnalų veikla susiję aspektai (žr. pvz., Merton, 1973, p. 460–496; Qing, Lifang
ir Xiaochuan, 2008; Adams et al., 2014; Schüklenk, 2011; Macdonald ir Kam, 2007;
Stiiwell, 2006; Vance, 1966; kt.), kadangi mokslo pasaulyje žurnalų redaktorės ir redaktorės,
atlikdami skirtingas veiklas ir prisiimdami įvairias atsakomybes straipsnio pateikimo
publikavimui-recenzavimo-publikavimo procese (Kitchin ir Fuller, 2005, p. 114–117), yra
būtent tie asmenys, kurie sudaro pirmąją kontrolės liniją, pro kurią praeina ir, jei tinkama,
pasiekia mokslo bendruomenę visi (ar bent dauguma) mokslinės veiklos rezultatų.
Akademinėje literatūroje tokie asmenys apibūdinami kaip vieni iš mokslo pasaulio „vartų
sargų“ (angl. – gatekeeper) (Merton, 1973, p. 521–522). Realizuojant pastarąją kontrolės
funkciją, šie asmenys taip pat prisideda ir formuodami visą mokslo žinojimo lauką (Pfeffer,
2007; Hemlin, 2009). Būtent jų veiklos lauke atsiranda kita kovos su netinkamomis
autorystės praktikomis priemonė – tai jų viešinimas: tais atvejais, kai apie plagijavimą
sužinoma vėliau, atitinkamos informacijos paskelbimas tame pačiame žurnale, kuriame
darbas ir buvo publikuotas (Smith, 1999, p. 778); naudojamos internetinės patikros sistemos,
iš autorių reikalaujant pasirašyti autorystės licencijas (Carver et al., 2011; Shahabuddin,
2009); baudžiama už neteisėtą svetimo teksto, idėjos pasisavinimą uždraudžiant plagiatorėms
/ plagiatoriams skelbti straipsnius tam tikruose mokslo žurnaluose (Shahabuddin, 2009);
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ir pan. Kaip visa tai atrodo Lietuvos mokslo bendruomenėje? – tai klausimas, į kurį siekiama
atsakyti šioje dalyje pasitelkiant 2013–2015 m. atliktų Lietuvos mokslo bendruomenės narių
apklausų ir minėtus procesus Lietuvos mokslo organizacijose reglamentuojančių dokumentų
analizių rezultatus.
Metodologinės pastabos.
Šioje dalyje taip pat, kaip ir ankstesniojoje, daugiausiai pristatomi projekto AcadAu tyrimų,
atliktų 2013–2015 m. rezultatai. Tiksliau, pagrindiniuose – pirmajame, antrajame ir trečiajame –
dalies skyriuose pateikiami daliniai Lietuvos mokslo bendruomenės apklausos rezultatai;
papildomuose 1.1 ir 1.2 skyriuose pristatomi kitų tikslingai atliktų tyrimų, rezultatai;
baigiamajame apibendrinančio pobūdžio skyriuje vėl sugrįžtama prie projekto AcadAu tyrimo –
interviu su Lietuvos mokslo žurnalų redaktorėmis ir redaktoriais – rezultatų.
Taigi trijuose šios dalies skyriuose analizuojami duomenys – tai anketinėje apklausoje
internetu dalyvavusių Lietuvos mokslo bendruomenės narių atsakymai į klausimus apie
susidūrimų su netinkamomis praktikomis mokslinės autorystės plotmėje trijose srityse:
autorių sąrašo sudarymas, kitų ir savo mokslo darbų citavimas, mokslinis recenzavimas.
Atitinkamai, tai monografijos metodologinės dalies 11 priede pateikto klausimyno klausimai:
- autorių sąrašo sudarymas: uždaro tipo 9 klausimo 1–4 punktai, matuojantys
susidūrimų su nurodytomis situacijomis dažnumą; uždaro tipo 11 klausimas,
matuojantis išvardintų pažeidimų išdavų stiprumą; atviro tipo 12 klausimas, skirtas
papildomoms išdavoms įvardinti ar apskritai komentarams išsakyti.
- autorių sąrašo sudarymas: uždaro tipo 9 klausimo 5–7 punktai; matuojantys
susidūrimų su nurodytomis situacijomis dažnumą; uždaro tipo 15 klausimas,
matuojantis išvardintų pažeidimų išdavų stiprumą; atviro tipo 16 klausimas, skirtas
papildomoms išdavoms įvardinti ar apskritai komentarams išsakyti.
- autorių sąrašo sudarymas: uždaro tipo 9 klausimo 8–12 punktai; matuojantys
susidūrimų su nurodytomis situacijomis dažnumą; uždaro tipo 19 klausimas,
matuojantis išvardintų pažeidimų išdavų stiprumą; atviro tipo 20 klausimas, skirtas
papildomoms išdavoms įvardinti ar apskritai komentarams išsakyti.
Kadangi sukaupti duomenys buvo matuoti tvarkos skalėje su galimybe juos traktuoti kaip
matuojamus intervalinėje skalėje, papildomai analizei (pirminės analizės rezultatai pateikti
monografijos metodologinės dalies 12 priede) skaičiuotos tokios statistinės aprašomosios
charakteristikos, kaip vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai. Papildomai, siekiant palyginti
vidutinių vertinimų reikšmes, vizualizuojami vidurkių 95 proc. pasikliovimo intervalai.
Atsakymų į atvirus klausimus forma sukaupti tekstiniai duomenys analizuojami sekant
klasikinės aprašomosios turinio analizės principais: pirmiausiai visi tekstiniai vienetai
(t. y. atskiri komentarai) grupuojami į reikšmines grupes, toliau – grupės aprašomos
pristatymui išskiriant tipiškiausius pasisakymus, kurie ir cituojami (kalba redaguota
minimaliai) toliau tekste. Analogiškai dirbta ir su paskutiniame skyriuje pristatoma interviu
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medžiaga. Tačiau, kadangi ši medžiaga ne visa buvo transkribuota pažodžiui, papildomai
buvo pasitelkta ir vadinama kondensuoto prasmės aprašymo technika (žr. pvz., Kvale, 2012,
p. 106–107), leidusi atlikti prasmingą garso medžiagos analizę.
Papildančiuose šios dalies skyriuose – koncentruojantis išskirtinai į autorių sąrašo sudarymo
patirtis technologijos mokslo srityje doktorantūros studijų atvejo pavyzdžiu bei susitelkiant į
plagiato problematiką Lietuvos mokslo bendruomenėje – atliktų studijų metodologinės
pastabos detalizuojamos skyrių tekstuose.

1. Akademinės autorystės etikos pažeidimai: autorių sąrašo sudarymo
praktikos ir jų išdavos
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė, Reda Adomaitienė
Sudarant autorių sąrašą su etikos pažeidimais susiduriama gana retai: dauguma (59–75 proc.,
6.1 lentelė) negausių apklausos dalyvių nurodė, kad rengiant ir / arba teikiant publikavimui
savo mokslinius straipsnius niekada nebuvote patekę į tokią situaciją, kai į mokslinio
straipsnio autorių sąrašą buvo verčiama įrašyti tiesiogiai prie publikuojamo straipsnio
rengimo neprisidėjusį asmenį (asmenis), pasinaudojant institucine ar kita galia, kai mokslinio
straipsnio autorių sąrašą buvo neįtrauktas asmuo (asmenys), reikšmingai prisidėjęs prie
straipsnio rengimo, ar kai mokslinio straipsnio autorių sąrašas buvo išdėstytas tendencingai,
t. y. atsižvelgiant ne į faktinį autorių indėlį rengiant publikuojamą straipsnį, bet pagal autorių
galios pozicijas ar kitus su straipsnio rengimu nesusijusius kriterijus. Tačiau nerimą kelia tai,
kad tarp apklausos dalyvių buvo ir tokių, kurios / kurie teigė, kad jų aplinkoje tokios
praktikos yra nuolatinės. Nors tokių tebuvo 1–6 proc. tarp visų atsakiusiųjų, šis faktas
(kartu su tuo, kad apytiksliai 1/3 – 1/4 apklausos dalyvių aplinkoje tokios praktikos, nors ir
nėra nuolatinės, bet pasitaiko) įrodo tokių praktikų egzistavimą ir verčia galvoti apie jų
eliminavimo ar transformavimo poreikius ir galimybes.
Be to, sąlyginė išimtis čia yra situacijos, kai rengiant ir / arba teikiant publikavimui savo
mokslinius straipsnius į jų autorių sąrašą įtraukiamas asmuo (asmenys), tiesiogiai
neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai prie straipsnio rengimo. Į tokias situacijas niekada
nebuvo patekę tik trečdalis apklausoje dalyvavusių Lietuvos mokslo bendruomenės; tokios
situacijos nėra nuolatinės, bet pasitaiko pusės (52 proc.) apklausos dalyvių veiklose; tokios
situacijos yra nuolatinės daugiau nei dešimtadalyje (14 proc.) apklausoje dalyvavusių
asmenų praktikų. Įdomu, kad kaip rodo statistiniai pasiskirstymai, tokios situacijos yra kiek
dažnesnės vyrų nei moterų patirtys. Taip pat, sekant procentiniais pasiskirstymais, tarp vyrų
dažniau nei tarp moterų atkreipiamas dėmesys į straipsnio autorių sąrašo eiliškumo
išdėstymo tendencingumą. Deja, turimi statistiniai duomenys neleidžia tvirtinti, kad šis
rezultatas nurodo faktinę situaciją, ir nėra atsitiktinis duomenų pasiskirstymas.
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*Vid. – aritmetinis vidurkis; SN – standartinis nuokrypis; Min – mažiausia reikšmė; Maks – didžiausia reikšmė.
Pastaba: detalūs variantų „Kita“ aprašymai pateikti monografijos metodologinės dalies 12 priede, kuriame pateikiami pirminiai anketinės apklausos rezultatai – visų apklausos metu
surinktų duomenų aprašomosios statistinės charakteristikos.
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Dar viena dėmesį verčianti atkreipti tendencija –patekimo į situacijas, kuriose neetiškai
sprendžiami autorystės klausimai, dažnis siejasi su amžiumi: apklausos dalyvių, kurie teigia,
jog minimos praktikos yra nuolatinės jų aplinkose, amžiaus vidurkis yra žemesnis, nei
teigiančių, kad su tokiomis praktikomis niekada nėra susidūrę (paskutinės eilutės 6.1 lentelėje).
Svarbu pažymėti, kad beveik visos / visi (82–88 proc.) apklausoje dalyvavę humanitarinių
mokslų srities atstovės ir atstovai nurodė, kad niekada nebuvo susidūrę nei su viena iš
aukščiau išvardintų etiką pažeidžiančių praktikų; nei viena / vienas iš jų neteigė, kad kažkuri
iš tokių praktikų būtų nuolatinė jų aplinkoje. Tačiau tarp medicinos mokslų srityje dirbančių
apklausos dalyvių nebuvo nei vienos / vieno teigiančio, kad niekada nebūtų susidūrę su tuo,
kad į mokslinio straipsnio autorių sąrašą būtų įtrauktas asmuo (asmenys), tiesiogiai
neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai prie straipsnio rengimo. Kitaip sakant, visi
12 apklausoje dalyvavę medicinos mokslų srityje dirbantys asmenys dažniau (kad tai yra
nuolatinė praktika jų aplinkoje nurodė 3 asmenys) ar rečiau su tokiomis praktikomis
susiduria. Taip pat ir su kitais 1 lentelėje vardinamais mokslinės autorystės srities
pažeidimais susiduriančių daugiausiai yra tarp medicinos mokslų sritį atstovaujančių
apklausos dalyvių. Pagal statistinius pasiskirstymus, medicinos sritį „vejasi“ technologijos
mokslų sritis: beveik 40 proc. šią mokslo sritį atstovaujančių apklausos dalyvių nurodė, kad
buvo situacijose, kai į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo įtrauktas asmuo (asmenys),
tiesiogiai neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai prie straipsnio rengimo; apie dešimtadalį
(t. y. 6–13 proc.) teigė, kad situacijos, kai į mokslinio straipsnio autorių sąrašą verčiama
įrašyti tiesiogiai prie publikuojamo straipsnio rengimo neprisidėjusį asmenį (asmenis),
pasinaudojant institucine ar kita galia, kai į mokslinio straipsnio autorių sąrašą neįtraukiamas
asmuo (asmenys), reikšmingai prisidėjęs prie straipsnio rengimo, ar kai mokslinio straipsnio
autorių sąrašas išdėstomas tendencingai, t. y. atsižvelgiant ne į faktinį autorių indėlį rengiant
publikuojamą straipsnį, bet pagal autorių galios pozicijas ar kitus su straipsnio rengimu
nesusijusius kriterijus, yra nuolatinės jų aplinkoje. Be to, remiantis statistiniais duomenis
(t. y. santykinėmis apklausos dalyvių, nurodžiusių, kad su tokiomis praktikomis niekada nėra
susidūrę ar kad tokios praktikos yra nuolatinės jų aplinkoje, dalimis) galima spėti, kad fizinių
ir gamtos mokslų srityse situacijos, kai į mokslinio straipsnio autorių sąrašą įtraukiamas
asmuo (asmenys), tiesiogiai neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai prie straipsnio rengimo
yra kiek dažnesnės nei socialinių mokslų srityje; tačiau tendencingas, autorių galios
pozicijomis ar kitais su straipsnio rengimu nesusijusiais kriterijais, bet ne faktiniu autorių
indėlio rengiant publikuojamą straipsnį pagrindu paremtas mokslinio straipsnio autorių
sąrašo eiliškumo išdėstytas sąlyginai būdingesnis socialinių mokslų srityje nei fizinių ar
technologijos mokslų srityse.
Viena vertus, tikėtina, kad pastarosios tendencijos nurodo į galimus mokslinės veiklos
(konkrečiai – mokslinių straipsnių autorių sąrašo išdėstymo) standartų ir tradicijų skirtumus
atskirose mokslo srityse. Pavyzdžiui, jau ankstesnėje šios monografijos dalyje minėta apie
viena-autoriškumo tradicijas humanitariniuose ir hiper-autorystės neišvengiamumą tiksliųjų
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mokslų srityse. Tačiau kita vertus, vertinant turimų duomenų apimtis, akivaizdu, kad tai tėra
žvalgomojo pobūdžio rezultatai; turimi rezultatai nesuteikia pagrindo tokių tendencijų
egzistavimą konstatuoti kategoriškai.
Turbūt simptomatiška, kad santykinai daugiausiai teigiančių, jog autorystės etiką
pažeidžiančios situacijos jų aplinkoje yra nuolatinės, yra tarp apklausoje dalyvavusių
doktorančių ir doktorantų. Be to, paradoksalu, kad su neetiškomis praktikomis santykinai
dažniau susiduria mokslų daktaro laipsnius ir / arba docento vardus turintys (ar pareigose
dirbantys) asmenys nei asmenys, turintys habilituoto mokslų daktaro laipsnius ir / arba
profesoriaus vardus (ar dirbantys pareigose). Būtų logiška tikėtis, kad kuo ilgiau dirbama
mokslinį darbą (taigi ir veikiama mokslo aplinkoje), tuo daugiau patirties (kartu ir
neigiamos) įgyjama; ir priešingai. Tačiau apklausos rezultatai rodo visiškai priešingą
tendenciją – kuo žemesnė pozicija mokslo hierarchijoje, tuo dažniau pastebimi prasilenkimai
su etika formuojant mokslinių straipsnių autorių sąrašus. Ką rodo tokie rezultatai? Ar jie
reiškia, kad skirtingas kartas atstovaujantys bendruomenės nariai skirtingai traktuoja tuos
pačius reiškinius? Tai yra, sąlyginai jaunesni tarsi turėtų kritiškesnį požiūrį; sąlyginai vyresni
(ar aukštesnes pareigas užimantys) tarsi tai laikytų savaime suprantamu dalyku.
Lyginant universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose dirbančių apklausos dalyvių
mokslinių straipsnių autorių sąrašo sudarymo patirtis (1 lentelės tęsinys) pastebėtina,
kad kraštutinių pareiškimų – niekada neteko susidurti ir tai yra nuolatinė praktika – kiek
daugiau tarp dirbančiųjų universitetuose; nuosaikesni pareiškimai – kad tokių situacijų
pasitaiko – dažnesni tarp dirbančiųjų mokslinių tyrimų institutuose. Tikėtina, šis skirtumas
pirmiausiai siejasi su organizacijų dydžiu: nors mažose bendruomenėse (čia – institutuose)
ir yra palankesnės sąlygos įsitvirtinti ydingoms kultūroms, visgi jose stipriau veikia
ir bendruomenės savireguliaciniai mechanizmai; didesnėse organizacijose (tokiose kaip
universitetai) neišvengiamai formuojantis atskiroms bendruomenėms (pvz., fakultetų,
katedrų, laboratorijų, kt.) atsiranda sąlygos suviešėti ydingoms sub-kultūroms, kurios taip pat
turi galimybes ir pasislėpti už kitų struktūrinių darinių ir / arba manipuliuoti esamomis
taisyklėmis vykdant savo veiklas.
Logiška ir tai, kad daugiau teigiančių, jog niekada nėra susidūrę su autorystės etikos
pažeidimais tarp tų apklausos dalyvių, kurios / kurie nurodė, kad pagrindinė jų atliekama
veikla yra pedagoginis darbas. Tačiau įdomu , kad lyginant su pagrindine veikla laikančiųjų
mokslinį tiriamąjį darbą, tarp daugiausiai pedagoginį darbą dirbančių taip pat santykinai
daugiau ir nurodžiusių, kad į mokslinio straipsnio autorių sąrašą įtraukti asmenį (asmenis),
tiesiogiai neprisidėjusį ar prisidėjusį nepakankamai prie straipsnio rengimo, bei kad
mokslinio straipsnio autorių sąrašą išdėstytas tendencingai pagal autorių galios pozicijas ar
kitus su straipsnio rengimu nesusijusius kriterijus, bet ne pagal faktinį autorių indėlį rengiant
publikuojamą straipsnį, yra nuolatinės praktikos jų aplinkose. Taip pat įdomu atkreipti
dėmesį, kad, kaip rodo statistiniai pasiskirstymai, tarp tų apklausos dalyvių, kurie
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nedalyvauja mokslo žurnalų redakcinių kolegijų veiklose, santykinai daugiau teigiančių, kad
etinių principų pažeidimai sudarant autorių sąrašą yra nuolatinės praktikos jų aplinkoje.
Toks rezultatas verčia galvoti, kad bendruomenėje vis dėlto vengiama atvirauti apie etikos
pažeidimus ir mokslo žurnalų redaktorės bei redaktoriai turi tam tikrą pažeidimų
kontroliavimo galią.
Apklausos dalyvių nuomone, visos apklausos metu vertinimui pateiktos netinkamos
mokslinio straipsnio autorių sąrašo sudarymo praktikos stipriausiai sąlygoja tai, kad
iškraipomi faktiniai atskirų individų pasiekimai ir taip sukuriamos sąlygos nesąžiningai
konkurencijai (6.1 pav., 12 priedo lentelė – klausimas nr. 11). Taip pat jos visos gana stipriai
veikia ta kryptimi, kad demoralizuoja ir demotyvuoja sąžiningai dirbančiuosius
(pvz., talentingus mokslininkus verčia ieškoti kitų (sąžiningų) mokslo institucijų užsienyje
arba keisti profesinės veiklos sritį), ir, tikėtina, formuoja požiūrį „viskas galima, jei tik
naudinga“, ir pan. Šie rezultatai dar karta atkreipia dėmesį į ankstesnėje monografijos dalyje
pristatytą tarp mokslo bendruomenės narių pasitaikančią „racionaliu“ ar tiesiog pragmatišku
požiūriu paremtą nuostatą mokslinės autorystės atžvilgiu.
6.1 pav. Etikos pažeidimų, susijusių su mokslinio straipsnio autoryste ir autorių sąrašo sudarymu,
išdavų stiprumas

321

AKADEMINĖ AUTORYSTĖ: PAŽEIDIMAI IR IŠDAVOS

6.1 pav. tęsinys. Etikos pažeidimų, susijusių su mokslinio straipsnio autoryste ir autorių sąrašo
sudarymu, išdavų stiprumas
Išdavos:
Daro
emocinę
žalą
sąžiningai
dirbusiesiems
(pvz., nuoskauda, nepasitenkinimas, nusivylimas, kt.).
Daro žalą sąžiningai dirbusiųjų statusui (pvz., menkesnis
pasitikėjimas jais, nepakankamas gebėjimų įvertinimas
institucijoje).
Riboja sąžiningai dirbusiųjų karjerą, kilimą hierarchinėmis pozicijomis moksle.
Didina sąžiningai dirbančių nepasitikėjimą mokslo
sistema, mokslo reikalingumu (pvz., formuoja požiūrį
„mokslas dėl mokslo“).
Demotyvuoja sąžiningai dirbančiuosius (pvz., talentingus
mokslininkus verčia ieškoti kitų (sąžiningų) mokslo
institucijų užsienyje arba keisti profesinės veiklos sritį).
Demoralizuoja sąžiningai dirbančiuosius (pvz., formuoja
požiūrį „viskas galima, jei tik naudinga“).
Iškraipo faktinius atskirų individų pasiekimus ir tuo būdu
sukuria sąlygas nesąžiningai konkurencijai.
Mažina tyrimo rezultatų bei mokslinio straipsnio patikimumą ir validumą, ir taip riboja tyrimų rezultatų panaudojimo
praktikoje galimybes.
Menkina mokslo žurnalo, kuriame pasitaiko tokie autorystės atvejai, prestižą.
Menkina mokslo organizacijos, kurioje palaikomos tokios autorystės praktikos, prestižą.
Menkina mokslo srities, kurioje praktikuojamos tokios autorystės formos, prestižą.
Trikdo mokslinės informacijos sklaidą ir apriboja mokslinę diskusiją, dėl ko stabdomas ir mokslo progresas.
Mažina tarpusavio pasitikėjimą mokslo bendruomenėje.
Mažina pasitikėjimą tyrimų rezultatais ir mokslu visuomenėje apskritai.
Mažina visuomenės pasitikėjimą mokslo bendruomene kaip profesine grupe.

Be to, kaip matoma 6.1 paveiksle, visgi tokios praktikos, kaip reikšmingai prie straipsnio
rengimo neprisidėjusių asmenų įtraukimas į mokslinės publikacijos autorių sąrašą (pvz., vien
todėl, kad jie užima aukštas pareigas mokslo organizacijoje), arba, priešingai, reikšmingai
prie straipsnio rengimo prisidėjusių asmenų neįtraukimas į autorių sąrašą, daro santykinai
stipresnį (neigiamą) poveikį kitoms bendruomenės narėms ir kitiems nariams, pačioms
mokslo institucijoms, nei tokios praktikos, kai į publikacijos autorių sąrašą įtraukiami
asmenys dėl susitarimo būti prirašytais ir kartu tikintis analogiško prirašymo prie jų
straipsnių, ar kai straipsnio autoriai išvardinami ne indėlio į publikacijos rengimą svarbos
tvarka. Apskritai pastaroji praktika apklausos dalyvių nurodyta, kaip turinti silpniausią
poveikį, greičiausiai dėl tos priežasties, kad kai kuriose mokslo srityse ir / arba mokslo
žurnaluose tai yra tiesiog eilinė tradicinė praktika straipsnio autorių sąrašą formuoti sekant jų
pavardžių pirmosiomis raidėmis.
Papildomuose šių vertinimų komentaruose išsiryškina dvi pozicijos. Viena – tai aktyviai
smerkti bet kokias netinkamas autorių sąrašo sudarymo praktikas sakant, kad tai „skatina
mokslininkų grupių uždarumą“, „leidžia nepelnytai daug „publikuotiems“ ir „cituotiems“
autoriams susižerti daugiau finansavimo < ... >, lengviau apsiginti disertacijas < ... >,
„užduoti“ toną diskusijose apie visos šalies mokslo politiką < ... >“, „verčia jauną žmogų
jaustis prastai kolegų apsuptyje, menkina pasitikėjimą mokslu ir norą imtis iniciatyvos, jei
nuopelnais turėsi dalintis su kitais“ ir pan. Ir apskritai:
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„Visi išvardyti (6.1 pav. išvardintos išdavų kategorijos – aut. past.) atvejai demoralizuoja,
supriešina ir „profanuoja“ tyrėjų bendruomenę, jos hierarchija grindžiama ne
moksliškumo, o korupcinės partnerystės principais ir kriterijais, rezultatas – greita
administracinė karjera, kurios kaina – asmeninė ir sisteminė degradacija.“
Tokių praktikų pasėka – „mokslininkai keičia instituciją, nes nepasitiki ta grupe, arba net
šalį, o kartais visai palieka mokslą ir pakeičia darbo pobūdį“.
Kita vertus, greta tokių komentarų randami ir priešingi – tokie, kuriuose mėginama atrasti
pateisinimą vienokioms ar kitokioms neetiškomis laikomoms autorių sąrašo sudarymo
praktikoms. Sakant, kad „pritariu, kad dabar Lietuvoje vyrauja ne tik „mokslas dėl mokslo“,
bet ir „publikacijos dėl publikacijų“ dėl visiškai netinkamo ir nemotyvuojančio mokslinio
darbo vertinimo, finansavimo ir karjeros galimybių!!!“ ir pastebint, kad „universitetai tampa
ne pedagogine įstaiga, o komercine įmone“ „ir to reikalauja aukščiausia universiteto
valdžia“, argumentuojama, kodėl netinkamos praktikos yra neišvengiamos. Pavyzdžiui:
„Jei autorių sąraše nebūna žymaus žmogaus, arba dirbančio to žurnalo redkolegijoje,
straipsnio publikavimas vilkinamas (apie ISI žurnalus Lietuvoje).“
„Būna labai reti atvejai, kai žmogus yra gelbėjamas. Tai reiškia, kad yra reikalingas
(dėl įvairių priežasčių) žmogus, neturintis pakankamai straipsnių atestacijai. Jis būna
išgelbėjamas, prirašant prie aktyviau dirbančių grupių straipsnių, kad galėtų išsaugoti
savo pareigybę.“
Taigi „tai yra išdava gan ydingos sistemos, kuri reikalauja kietai nustatyto straipsnių kiekio
atestacijai“. Kitaip sakant, patys mokslo žurnalai, kaip reikšmingi sistemos žaidėjai, daro
spaudimą elgtis neetiškai; pačios mokslo institucijos skatina elgtis neetiškai. Ir apskritai,
tokiose sąlygose vadovaujantis reliatyvizmo principais, būtina atsižvelgti į tai, jog „dėl
susitarimo būdu vadinamojo „prirašymo“: čia situacijos negalima suprasti vienareikšmiai“,
kadangi, pavyzdžiui:
„Kartais būna situacijos, kai kolegos, dirbantys prie tyrimo, neturi kompetencijos konkrečiu
klausimu ir kreipiasi. < ... > asmuo, į kurį kreipiamasi, tyrimo procese nedalyvavo, jis
įtraukiamas visiškai paskutiniame žingsnyje, prašant įvertinti, patarti ir t. t.“
Taigi „įtraukimai turi skirtingas istorijas ir jas aktualu tirti kokybiniu (požiūriu
vadovaujantis – aut. past.), matant jų išskirtinumus“; taigi realybė yra daugiamatė ir etikos
principai turi būti reliatyvūs, lankstūs bei taikomi kontekstualiai?
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Bendraautorystės praktikos technologijos mokslų srityje.
Doktorantūros studijų atvejis
Reda Adomaitienė
Mokslinių straipsnių publikavimas doktorantūros studijų metu ganėtinai aktualus, kadangi
šiuo periodu rengti publikacijas yra privaloma nepriklausomai nuo to, kokia mokslo sritis
studijuojama. Nors doktorantūros studijos negarantuoja aukštos publikacijų kokybės, tačiau
tai vienas iš būdų įvertinti dalies disertacijos kokybę (Mikulskienė ir Mažrimienė, 2012).
Ypač disertacijos kokybę atspindi tos publikacijos, kai disertacijos tema paskelbta aukšto
lygio, recenzuojamuose leidiniuose (Hakala, 2009). Kita vertus, publikacijų rengimas
doktorantūros studijų laikotarpiu siejamas su galimybių moksle plėtojimu ir įvardijama kaip
dalis socializacijos moksle proceso (Maher et al., 2013). Tapimas mokslininku vyksta
palaipsniui, mokantis, lavinant tam tikrus įgūdžius, kurie pademonstruojami per intelektinį
dalyvavimą, kūrybingą ir savarankišką požiūrį į tam tikrų sprendimų priėmimą, mokslinių
tyrimo metodų taikymą (Hunter, Laursen ir Seymour, 2006). Visi šie gebėjimai gali būti
išmokstami ir pademonstruoti rengiant mokslines publikacijas, kurios neretai yra rengiamos
mokslinės disertacijos dalis. Nettles ir Millett (2006), publikavimą doktorantūros studijų
laikotarpiu sieja su karjeros, galimybių moksle auginimu (cit. pgl. Maher et al., 2013, p. 122).
Viena vertus, užrašytas tekstas tarnauja mokslo tęstinumui, kita vertus leidžia įvertinti tiek
mokslininko, tiek institucijos mokslinį produktyvumą (Maher et al., 2013, p. 121).
Publikacijų rengimas aukšto lygio leidiniams neretai reikalauja daug laiko, patikimo
mokslinių rezultatų pateikimo, naujumo, išskirtinumo. Neretai, vienam doktorantui parengti
tokias publikacijas ganėtinai sudėtinga, todėl šiame procese atsiranda bendraautorių. Taip
nutinka todėl, jog neretai moksliniai tyrimai, kurie vėliau pristatomi publikacijose, atliekami
mokslinėse grupėse ir tam tikras intelektinis produktas sukuriamas ne vieno, o kelių asmenų.
Bendraautorystė atsiranda per bendrą darbą siekiant bendro rezultato ir visų bendraautorių
indėlis turi būti „intelektinis kūrybinis ir kiekvieno jų veiklos rezultatas – originalus
kūrybinės veiklos rezultatas“ (Stonkienė, 2011, p. 71).
Kai kurių autorių teigimu (Kezar ir Lester, 2009; Kamler, 2008), iš mokslinės pusės, į
bendraautorystę reiktų žvelgti kaip į tam tikrą jaunųjų mokslininkų mokslinių kompetencijų
ugdymo bendradarbiaujant su kitais mokslininkais procesą. Rengdami publikacijas kartu su
bendraautoriais, būsimi mokslininkai mokosi iš savo vyresniųjų kolegų, neretai netgi
perimdami pastarųjų rašymo stilistiką, manierą (McGrail, Rickard ir Jones, 2006). Tačiau
bendraautorystės praktika neretai padeda sukurti prielaidas atsirasti etikos pažeidimams,
pavyzdžiui, „prirašymo“ prie autorių sąrašo atvejai, ignoruojamos indėlio į publikacijos
rengimą sąlygos, autorių eiliškumo išdėstymas ir kt. Kaip teigia Kirvaitis (2012), jautriu
dalyku nustatant autorių eilės tvarką tampa doktoranto ir vadovo straipsnis, tad mokslo
bendruomenei reiktų aiškiai apibrėžti tokias sąvokas, kaip pirmasis autorius, bendraautorius,
padėkos vertas asmuo. Be to, Welfare ir Sackett (2011) pabrėžia institucijos svarbą
formuojantis tam tikroms bendraautorystės praktikoms. Pasak autorių, siekiant išvengti
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etikos pažeidimų bendraautorystės srityje, būtina vieninga institucinė sistema, kuri būtų
grindžiama etikos principais.
Nemažai užsienio autorių (Kamler ir Thomson, 2006; Kamler, 2008; Lee, 2010; Robins ir
Kanowski, 2008; Lee ir Kamler, 2008; ir kt.) bendraautorystės praktiką doktorantūros studijų
laikotarpiu interpretuoja kaip mokymosi procesą. Kamler (2008) atkreipia dėmesį, jog
mokslinis aktyvumas, kartu ir publikacijų rengimas doktorantūros studijų laikotarpiu, leidžia
prognozuoti tolesnį doktorantės ar doktoranto mokslinį produktyvumą. Vis tik Kamler
(2008) atkreipia dėmesį ir į tai, jog siekiant skatinti publikacijų rengimą doktorantūros
laikotarpiu būtinas ne tik nuolatinis paskatinimas, bet ir „atsakingas institucijos dėmesys bei
kvalifikuota kompetentingų mokslininkų parama“ (p. 284). Cotterall (2011) teigimu,
efektyvus mokymasis grindžiamas palankiais doktoranto ir jo mokslinio vadovo santykiais
bei lanksčiomis mokymosi sąlygomis. Pasak autorės, doktorantų mokymasis, paveiktas
institucinės politikos ir praktikos (pavyzdžiui, finansavimo galimybių ir vadovų mokslinio,
pedagoginio krūvio), nemažiau svarbus ir socialinis kontekstas, t. y. santykiai su kolegomis,
draugais ir kt. (p. 523). Mokslininkė pabrėžia ir tai, jog mokymasis doktorantūros metu nėra
vien tik noras žinoti, tai ir noras palaipsniui formuotis kaip tyrėjui, mokslininkui.
Gana jautrus ir plačiai diskutuojamas yra doktoranto ir mokslinio vadovo santykis rengiant
publikacijas. Pastebima, jog nemaža dalis bendraautorystės pažeidimų būtent ir yra susijusi
su doktoranto ir mokslinio vadovo darbo procesais. Viena dažniausiai pasitaikančių neigiamų
praktikų – būtinybė ar reikalavimas įtraukti mokslinį vadovą į bendraautorių sąrašą (Kamler,
2008; Robins ir Kanowski, 2008), kuri neretai įvardinama kaip tam tikra institucinė,
kolektyvinė tradicija (Welfare ir Sackett, 2011).
Nors, kaip teigia Kamler (2008), „mokslui yra naudinga nagrinėti visas bendraautorystės
praktikas“ (p. 292), tačiau Lietuvoje ši tema didelio mokslininkų dėmesio nesulaukia, ypač
jeigu kalbėtume apie problemas, su kuriomis susiduria doktorantai ir doktorantės.
Doktorantūros studijų metu rengiamų publikacijų kokybės klausimai, įgyvendinant
formaliuosius doktorantūros studijų reikalavimus, analizuojami R. Laužacko ir
I. Tandzegolskienės (2007), R. Želvio (2007) publikacijose. Tam tikri etikos pažeidimai
bendraautorystės atveju aptariami M. Stonkienės (2011), R. Norvaišos (2011) publikacijose,
tačiau doktorantų ir doktorančių situacija nėra analizuojama plačiai. Todėl šiame darbe
dėmesys koncentruojamas būtent į tas bendraautorystės praktikas, su kuriomis savo
doktorantūros studijų laikotarpiu susiduria ar / ir yra susidūrę išskirtinai technologijos
mokslų srities doktorantai ir doktorantės.
Metodologine prasme, toliau šiame darbe analizuojamos empirinės informacijos šaltinis –
2015 m. balandžio-rugpjūčio mėnesiais atlikta serija pusiau struktūruotų interviu su
technologijos mokslų kryptyje studijuojančiais doktorantais ir doktorantėmis, kurie studijavo
arba šiuo metu studijuoja ASU, FTMC, LEI, KTU, KU, VGTU ir VU. Šie interviu yra dalis
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vykdomo disertacinio tyrimo „Vyrų ir moterų profesinė socializacija technologijos moksluose“
(vadovė prof. V. Kanopienė, konsultantė dr. A. Novelskaitė, VDU, 2012–2016 m.). Tyrimas
atliekamas su tikslu ištirti doktorantų ir doktorančių profesinės socializacijos technologijos
moksluose specifiką, atskleidžiant formalių ir neformalių sąveikų ir praktikų ypatumus
lyties aspektu. Ankstesniuose aukščiau paminėto disertacinio tyrimo etapuose atlikta
doktorantūros reglamentų analizė parodė, jog mokslinės publikacijos yra viena iš kontrolės
priemonių, naudojamų reguliariai vertinant doktorantų ir doktorančių studijų eigą, taip pat
priimant sprendimą dėl galimybės gintis disertaciją ir įgyti mokslinį laipsnį.
Duomenims surinkti sukurtas pusiau-struktūruotas originalus interviu klausimynas. Šiam
duomenų rinkimo instrumentui sukurti buvo remiamasi ankstesniuose disertacijos rengimo
etapuose atlikta mokslinės literatūros apžvalga bei dokumentų, reglamentuojančių
doktorantūros studijų procesą (doktorantūros reglamentų, universitetų statutų ir kt.), analize.
Klausimyną sudaro dešimt klausimų blokų, suskirstytų pagal atskiras temas: faktinė
informacija apie informantus / informantes; pasirengimo doktorantūros studijoms etapas;
stojimo į doktorantūrą procesas; doktorantūros studijų procesas (plano parengimas, studijų
dalykai); disertacijos rengimas; vykdoma mokslinė veikla; vykdyta pedagogine veikla;
doktorantūros studijomis apskritai, t. y. veiklų finansavimas, laiko planavimas; įvairių
doktorantūros studijų procese dalyvaujančių veikėjų įtaka; studijų užbaigimas.
Interviu vykdytas paraleliai su anketine apklausa (kuri taip pat buvo atliekama ankščiau
minėto disertacinio tyrimo rėmuose), todėl interviu dalyvių – informantų ir informančių –
sąrašas pradėtas formuoti, kai su prašymu dalyvauti anketinėje apklausoje buvo siunčiama
informacija, jog disertacinio tyrimo rėmuose bus atliekami ir interviu, kuriuose kviečiami
dalyvauti technologijos mokslų srityje studijuojantys doktorantai ir doktorantės. Konkrečiai,
tyrimo imtis suformuota remiantis keliais informacijos šaltiniais: (a) duomenys apie daktaro
mokslinį laipsnį įgijusius galimus informantus sukaupti LMT Disertacijų gynimų duomenų
bazėje (http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/d-db.html); (b) universitetų internetiniuose
tinklalapiuose pateikta kontaktine informacija apie apginusius disertacijas ar studijuojančius
doktorantus ir doktorantes; (c) asmeninės tyrimo dalyvių žinios. Faktinė interviu dalyvių
imtis formuota vadovaujantis netikimybiniais tikslinių – ekspertinės, modinio pavyzdžio ir
heterogeninės, „sniego-gniūžtės“ – atrankų principais (Frankfort-Nachmias ir Nachmias,
1993, p. 175–176) ir orientuojantis pagal kelis kriterijus.
Konkrečiau, pirma, atsižvelgiant į tai, jog doktorantūros procesas apima visą eilę formaliųjų
procesų ir procedūrų, iš kurių kai kurios doktorantūros studijų pabaigoje (pvz., disertacijos
gynimas), nuspręsta, jog tikslingiausia apklausti paskutiniųjų studijų metų (t. –y. IV arba VI)
doktorantus ir doktorantes arba jau baigusius doktorantūros studijas asmenis. Paskutinysis
doktorantūros studijų kursas, kaip atrankos kriterijus, reiškė, kad doktorantės ir doktorantai
galimai turės sukaupę didesnę doktorantūros studijų patirtį, kas aktualu tyrimui informaciniu
požiūru. Tuo metu doktorantūros studijų baigimas, kaip vienas atrankos kriterijų, reiškė, jog
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šie asmenys jau pabaigė doktorantūros studijų periodą ir, kaip buvo tikimasi, gali pateikti
įžvalgų, kaip jų mokslinė veikla susiklostė būtent doktorantūros studijose. Taigi, šiuo atveju
buvo taikomas būtent „ekspertinės atrankos“ principas.
Antra, heterogeniškos atrankos principas taikytas siekiant užtikrinti patirčių įvairovę ir
išryškinti tai, kas lemia esminius skirtumus skirtingose mokslo kryptyse doktorantūros
studijų procese. Remiantis ŠMM ministro įsakymo Dėl doktorantūros teisės suteikimo
2012 m. vasario 24 d. Nr. V-327 pakeitimu, technologijų mokslo krypties doktorantūros
studijų programa vykdoma dešimtyje mokslo krypčių ir šią programą įgyvendina
5 valstybiniai universitetai ir 2 valstybiniai mokslinių tyrimų centrai. Atsižvelgiant į tai,
svarbūs informantų atrankos kriterijai (a) mokslo sritis, kurioje studijuojama doktorantūroje;
(b) mokslo institucija, kurioje įgyvendinama technologijos mokslų krypties doktorantūros
studijų programa; (c) lytis. Tyrimo metu siekiant patikrinti ir tai, kaip socializacijos procesą
veikia subjektyvūs veiksniai, papildomai atranka buvo formuojama taikant modinio
pavyzdžio atrankos principą, t. y. siekiant apklausti bent po kelis / kelias, galimai tas pačias
patirtis turinčius informantus ir informantes (pvz., studijuoja toje pačioje institucijoje).
Galiausiai, renkant duomenis papildomai naudotas ir „sniego gniūžtės“ atrankos principas,
prašant interviu dalyvavusių informantų ir informančių nurodyti galimus kitus tyrimo
dalyvius. Taigi tyrimo imties formavimas truko beveik visą duomenų rinkimo – interviu
atlikimo – laikotarpį.
6.2 lentelė. Interviu dalyvių pasiskirstymas pagal lytį ir mokslo kryptį
Mokslų sritis
Aplinkos inžinerija
Mechanikos inžinerija
Chemijos inžinerija
Energetika ir termoinžinerija
Informatikos inžinerija
Medžiagų inžinerija
Statybos inžinerija
Iš viso:

Moterys
1
1
1
2
2
1
8

Vyrai
2
2
1
1
2
8

Iš viso:
3
3
1
1
2
3
3
16

Interviu laikas ir vieta buvo derinami su informantėmis ir informantais iš anksto. Dauguma
interviu vyko informančių ir informantų darbovietėse (dauguma jų tyrimo metu dirbo
universitetuose arba mokslinių tyrimų institutuose, kolegijoje), taip pat susitikimai vyko
bibliotekoje, kavinėje. Keletas interviu atlikta naudojant „Skype“ sistemą. Duomenys rinkti
įrašant interviu į diktofoną; duomenys analizei paruošti išrašant visus interviu įrašus
pažodžiui, kartu nurodant įvairias emocijas (juokas, tyla, kt.). Visų interviu trukmė svyravo
nuo 1 val. 15 min. iki 3 val.; bendra analizuojamos interviu medžiagos apimtis – 29 valandos.
Analizuojamų interviu skaičius pagal lytį ir mokslo kryptį pateikiamas lentelėje.
Daugumai informančių ir informantų buvo ypač aktualus konfidencialumo klausimas. Kai
kurios / kurie jų dar prieš interviu norėjo įsitikinti, jog informacijos konfidencialumas bus
išsaugotas, ir tik patikinus, jog tikrai taip bus, sutikdavo kalbėtis. Pasitaikė atvejų, kai tam
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tikrą informaciją informantės ar informantai pasakydavo tik užbaigus pokalbį ir išjungus
diktofoną. Keletas informančių ir informantų pokalbio metu pasakė, jog „jeigu be šito
(t. y. diktofono – R.A.), tai pasakyčiau...“. Reikia pastebėti, jog temos, apie kurias ne itin
noriai kalbėta įrašymo metu, dažniausiai buvo susijusios būtent su mokslinių straipsnių
publikavimu (kalbant apie darbą su bendraautoriais) bei apie santykius su moksliniu vadovu.
Toliau šiame straipsnyje analizuojamos tos interviu medžiagos dalys, kuriose atsiskleidžia
doktorantų patirtys, tiesiogiai susijusios su mokslinės veiklos rezultatų sklaida, tiksliau –
mokslinės autorystės klausimais. Konkrečiau, dar transkribuojant interviu medžiagą
pastebėta tam tikrų probleminių aspektų, susijusių su bendraautoryste rengiant mokslines
publikacijas. Per interviu informantų nebuvo prašoma apibrėžti, kas yra bendraautorystė; jų
buvo prašoma: papasakokite apie savo patirtis ryšium su mokslinės veiklos rezultatų sklaida:
publikacijų rengimas, dalyvavimas konferencijose ir kt. Patikslinimui dažniausiai buvo
pateikiami šie klausimai:
a) Kaip buvo rengiamos publikacijos ir kas padėjo (siūlė temą / idėją) / kiek laiko
užtruko parengti publikaciją / kas kontroliavo publikacijų rengimą?
b) Kiek paskelbta publikacijų / ar buvo bendraautoriai ir kas jie / kaip vyko darbas su
bendraautoriais (teigiamos / neigiamos patirtys) / Kodėl nepublikavo vienas?
c) Ar įmanoma jų mokslo kryptyje vienam parengti mokslinį straipsnį?
Pastarieji klausimai leido surinkti informaciją, per kurią išryškėjo įvairaus pobūdžio
bendraautorystės praktikos, su kuriomis susiduria technologijos mokslų kryptyje
studijuojantys doktorantai ir doktorantės. Konkrečiau, toliau šiame darbe analizės dėmesio
centre yra trys pagrindiniai klausimai: Kodėl atsiranda bendraautorystė? Kokie veiksniai
formuoja bendraautorystes sampratą? Ir su kokiomis neigiamomis bendraautorystės
praktikomis susiduria doktorantai ir doktorantės?
Toliau pristatant teminės interviu medžiagos analizės rezultatus pateikiamos pažodinės
citatos iš interviu (kabutėse, kursyviniu šriftu). Atsižvelgiant į tai, jog dauguma informančių
ir informantų ypač akcentavo būtinybę išsaugoti visišką pateiktos informacijos
konfidencialumą ir nenorėjo, kad pristatant tyrimo rezultatus būtų minimi jų vardas, pavardė
bei atstovaujama institucija dar prieš sutinkant dalyvauti tyrime, toliau pateikiamos citatos su
tyrimo dalyvėmis ir dalyviais nesiejamos – visoms informantėms ir visiems informantams
priskirtas kodinis interviu numeris („I“ – informantė (-as), „skaičius“ – interviu eilės
numeris). Cituojant ištraukas iš interviu pokalbio metu informantų pabrėžtinai užakcentuoti
žodžiai yra pabraukti arba išskirti didžiosiomis raidėmis (pvz., „JO aparatūra“,
„IŠSIREIKALAUTI“ ir kt.).
Interviu medžiagos rezultatai pateikiami sekant atskiromis interviu medžiagoje atrastomis
temomis iš kurių pirmoji ir kelias atskiras smulkesnes potemes jungianti tema yra
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bendraautorystės atsiradimo priežastys. Tiksliau, beveik visi tyrime dalyvavę doktorantės ir
doktorantai bei neseniai doktorantūros studijas baigę asmenys teigė, kad doktorantūros
studijų laikotarpiu savo publikacijas (pa)rengė kartu su bendraautoriais. Interviu nebuvo
detalizuojama, kiek bendraautorių dažniausiai rengia vieną straipsnį, kadangi, viena vertus,
tai nebuvo labai svarbu tyrimui, kita vertus, atsižvelgiant į tai, jog kai kurie informantai ir
informantės per savo doktorantūros laikotarpį buvo parengę net iki dvidešimties įvairaus tipo
publikacijų, akivaizdu, kad įvardinti kiekvieno straipsnio bendraautorių sąrašą užtruktų daug
laiko. Be to, kai kurios informantės ir kai kurie informantai tik preliminariai galėjo prisiminti
tiek publikuotų straipsnių kiekį, tiek apskritai, koks maksimalus skaičius bendraautorių
prisidėjo rengiant straipsnį. Paklausus, kodėl savo straipsnius rengė kartu su bendraautoriais,
neretai pačios informantės ir patys informantai pradėdavo kalbėti apie veiksnius, kurie
sąlygoja bendraautorystės atsiradimą. Analizuojant informantų ir informančių atsakymus
išryškėjo kelios temos dėl bendraautorystės atsiradimo.
Pirmoji bendraautorystės temos potemė yra sąlygų, atliekant mokslinius tyrimus ar
eksperimentines veiklas, sudarymas. Technologijos mokslų srityje mokslinio tyrimo,
eksperimentų atlikimas tampa neatsiejama mokslinių publikacijų rengimo dalimi, todėl
aktualiu klausimu tampa galimybių naudotis įvairiais įrengimais, technologijomis
prieinamumas, galimybė įsigyti tyrimui ir / ar eksperimentinėms veikloms reikalingų
medžiagų, bandinių. Pasak vieno iš informantų, „ne kiekvienas profesorius ar docentas
prileidžia prie savo labai brangios aparatūros kažkokį tai studenčioką...“ (I1). Kita vertus,
galimybės neatsiejamos nuo mokslo finansavimo, o informantų ir informančių teigimu,
neretai finansavimo klausimai yra institucijų vidinės politikos dalis ir ne visos technologijos
mokslų srities kryptys yra finansuojamo vienodai. Vis tik atliekamų tyrimų lygis ir kokybė
labai priklauso nuo turimų galimybių bei sąlygų ir, kaip teigė informantės ir informantai, kas
ir kur bus publikuojama (t. y. kokio lygio leidinyje), lemia tai, „kokio lygio rezultatai“ (I5)
gaunami. Priklausomai nuo tyrimų sudėtingumo, specifiškumo, tam tikrais atvejais vienam
atlikti tyrimą ar eksperimentą sunkiai įmanoma, kadangi:
„Nes tada tu turi, jeigu nori kažkokius ten tyrimus daryti plačiau, tai mes, tarkim,
dirbam su keliais įrengimais, reikia tada eit per visus tuos įrengimus, su visais jais
išmokt dirbt ir tada galima bus kažką tai padaryt. Bet jeigu nemoki su visais įrengimais
dirbt, tai tada čia jokių šansų nėra.“ (I3)
„... turi būti visapusiškas specialistas, daug žinantis, kad kažką vienas galėtum
padaryti, nes tyrimų yra labai daug, didelė seka <...>. Esi priklausomas nuo kitų
žmonių, nuo kitų specialistų, nes tu vienas visko negali padaryt. Reikia kreiptis į
kolegas <...> Aš galiu atlikt a, b, c, d, e, f..., bet dėl kitų dalykų aš turiu kreiptis į
kolegas, nes aš neturiu nei aparatūros, nei moku su ja elgtis, nei man kompetencijos
užtektų...“ (I1)
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Būtent bendras darbas su kolegomis atliekant tiriamąsias ir / ar eksperimentines veiklas ir
lemia tai, jog vėliau asmenys, prisidėję prie šių veiklų įtraukiami į bendraautorių sąrašą.
Tokiu atveju, bendraautoriais gali tapti ne tik konkrečios akademinės bendruomenės nariai,
bet ir kiti mokslininkai.
Antroji potemė, kurios metu išryškėjo bendraautorystės atsiradimo priežastys, tai grupinio
darbo svarba technologijos mokslų kryptyje, kuri iš dalies atskleidžia ir tam tikrą šios mokslo
srities specifiškumą. Pradėję savo studijas doktorantūroje, neretai doktorantės ir doktorantai
(tai, vėlgi priklauso nuo mokslo krypties) tampa ir tam tikros mokslinės grupės narėmis ir
nariais, nes „tu ateini į tą darbo grupę, dirbti su ta grupe...“ (I11) ir „viskas sukasi apie
vadovą ir mūsų grupę“ (I5). Taigi, neretai ir bendraautorėmis ar bendraautoriais tampa
būtent tos mokslinės grupės narės ir nariai. Aišku, pasitaiko ir išimčių, kai mokslinių
straipsnių bendraautorėmis ir / arba bendraautoriais tampa asmenys iš šalies. Daugeliu atvejų
darbas laboratorijose yra grupinis ir atsiskirti nuo grupės, „vienam prisiimti bendraautorystę,
nes tai kitokia sritis tai iš tikrųjų, kažkoks bendras grupinis darbas...“ (I7), kaip ir nėra etiška.
Trečioji potemė, kurios metu išryškėjo bendraautorystės atsiradimo priežastys, yra mokslinės
kompetencijos, turimos patirties klausimas. Tam tikri tyrimai reikalauja itin aukštos
mokslininko kvalifikacijos, t. y. gebėti valdyti įvairius įrengimus, programas, turėti įgūdžių
taikant skirtingus metodus. Kalbant šia tema, kai kurios informantės ir kai kurie informantai
ypač akcentavo doktorantų kompetencijos trūkumą. Pasak vieno iš informantų, „doktorantas
niekada nebus tokio mokslinio lygio, kaip mokslininkas patyręs“ (I1). Dauguma informantų
ir informančių pripažino, jog tam tikrose srityse neturi pakankamai kompetencijos, arba jog
daugeliu atveju rengdami publikacijas daugelį dalykų nuolat derina su moksline vadove ar
moksliniu vadovu ir / arba kitomis mokslininkėmis ar kitais mokslininkais. Iš dalies, darbas
su bendraautorėmis ir / arba bendraautoriais garantuoja ir galimai geresnę publikacijos
kokybę, galimybę keistis informacija. Kitaip sakant, „galvoji, kad viskas pateikiama
suprantamai ir aiškiai, bet tas žvilgsnis iš šalies, pagalba, kadangi sritis ta pati, tai vienas
kitą papildo“ (I14). Šis aspektas ypač aktualus teikiant savo straipsnius į, kaip dažnai įvardino
pačios informantės ir patys informantai, „aukšto lygio“, „geresnius“ mokslinius leidinius.
Vienas iš informantų darbą su bendraautoriais apibrėžė kaip tam tikrą saugiklį vertinant savo
dėstymo, žinių lygį, rengiant publikacijas, pastebėdamas, kad „tau gali atrodyti, kad labai
gerai, atrodai sau „mandras“ rašytojas, o kiti gali tave išjuokti ir sudirbti“ (I13).
Kalbant apie jau pažengusių mokslininkų patirtį interviu buvo pabrėžiama turimo mokslinio
kapitalo svarba: „mokslininkas, su kuriuo tu ateini į žurnalą, turi tam tikrus indeksus,
mokslinius rodiklius, kurie yra naudingi tam žurnalui“ (I10). Be to, „sakykim, profesoriai,
jie keliavę po pasaulį ir žino, ko vienam ar kitam žurnalui labiau reikia...“ (I15). Gan dažnai
mokslininkams priskiriama ir idėjų generavimo funkcija. Pasak vienos iš informančių, „mes,
kaip doktorantai, žinodavom, kad mes esam darbo rankos, nes reikia daryti eksperimentus,
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<…> bet profesorius būdavo idėjų generatorius…“ (I11). Taigi, galima sakyti, jog patys
informantai ir pačios informantės bendraautorystę apibūdina kaip tam tikrą mokymosi procesą
pristatant savo atliktų tyrimų rezultatus tiek visuomenei, tiek akademinei bendruomenei.
Tyrimo eigoje, formavosi ir kitas klausimas: ar technologijos mokslų srityje įmanoma
vienam doktorantui parengti mokslinį straipsnį? Toks klausimas interviu metu taip pat buvo
pateikiamas tyrimo dalyviams ir dalyvėms. Pateikti atsakymai iliustruoja, jog parengti
publikaciją vienam doktorantui ar doktorantei įmanoma, tačiau tokia praktika technologijos
mokslų kryptyje nėra dažnas atvejis ir taip yra dėl kelių priežasčių. Pirmoji priežastis siejama
su jau anksčiau minėtomis bendraautorystės atsiradimo sąlygomis – tyrimų rezultatai, kurie
publikuojami, yra dažniausiai grupinio darbo rezultatas ar galimybių (sąlygų sudarymas)
atlikti vienam tyrimus ribotumas. Pasak vieno iš informantų, „...tada pats vienas turi turėt
laboratoriją ir vienas dirbt ir tada gali straipsnį pats vienas rašytis, bet paprastai taip niekas
nedaro“ (I5). Antroji priežastis – tam nėra būtinybės, kadangi formaliuose reikalavimuose,
taip pat nėra apibrėžiama, jog būtina straipsnį publikuoti vienam. Todėl „jeigu tai būtų
būtinybė, tai tikrai būčiau parengęs, bet kadangi nėra kažkokio tokio reikalavimo, tai nebuvo
ir prasmės“ (I13). Trečioji priežastis, siejama su laiko sąnaudomis. Pasak informančių ir
informantų, tiek vienam atlikinėti tyrimą, tiek rengti mokslinį straipsnį tiesiog
„beprasmiška“ ir „visiškai neracionalu tą daryti“ (I3), kadangi tai „atimtų ir labai, labai
daug laiko“ (I13). Ketvirtoji priežastis yra nulemta mokslo krypties specifikos arba tam tikrų
tradicijų – tokie dalykai tiesiog nėra praktikuojami. Pasak vieno iš informantų:
„Bent jau mūsų laboratorijoje aš nelabai matęs, kad būtų vienas. Tu gali būti vienas iš
laboratorijos, bet tai jau bus bendravimas su kažkokiom užsienio institucijomis... Grynai,
kad vienas, nežinau...“ (I7)
Šalia to egzistuoja ir asmeniniai apsiribojimai, kurie galbūt nulemti noro laikytis grupės /
institucijos tradicijų arba tiesiog patirties, pasitikėjimo stokos. Pasak vienos iš informančių,
„aš nemanau, kad įmanoma rasti tokį doktorantą, kuris savo noru norėtų kažką vienas
publikuoti“ (I6). Pirmoji nuomonė paremta realia institucine praktika, o štai antroji yra
daugiau asmeninė nuostata.
Vis tik kai kurios informantės ir kai kurie informantai, nors ir pripažino, kad vienos / vieni
savo publikacijų nėra parengę, tačiau parengti straipsnį vienam technologijos mokslų
kryptyje su tam tikromis išlygomis teigė esant įmanoma, „...tačiau čia nebūtų kažkoks
eksperimentas, bus toks apžvalginis; viskas išanalizuota“ (I6). Viena iš informančių netgi
konkrečiai įvardina tam tikrus žingsnius, kuriuos ji galėtų atlikti savarankiškai:
„Susigalvočiau kažkokį tyrimą, kokį norėčiau pasidaryti, man nereikėtų bendraautorių
ir aš pasidaryčiau viską pati. Aš susirinkčiau pati medžiagas ir <...> pati bandinius,
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juos išsimatuočiau ir pasidaryčiau ten, kas man reikalinga, apibendrinčiau visus
rezultatus, tą, ką gavau. Nemanau, kad jis gautųsi kažkuo prastesnis, negu kad kiti.“ (I12)
Tai ganėtinai ambicinga nuomonė, tačiau akivaizdu, jog teoriškai yra įmanoma tiek
individualiai atlikti tam tikrus tyrimus, tiek parengti individualias publikacijas.
Apibendrinant galima teigti, jog bendraautorystės atsiradimą sąlygoja tokios priežastys:
sąlygų, atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentines veiklas, sudarymas, grupinio darbo
specifika bei doktorantų ir doktorančių mokslinės kompetencijos stoka rengiant mokslines
publikacijas. Pastarosios priežastys tiesiogiai siejasi su mokslo srityje (ar bent tarp apklausos
dalyvių) vyraujančiomis pačios (bendra)autorystės sampratomis. Interviu su technologijos
mokslų srities doktorantais ir doktorantėmis rezultatai leidžia susidaryti ir tam tikrą vaizdą
apie tai, kaip šioje mokslų srityje interpretuojama bendraautorystės samprata. Siekiant
iliustruoti bendraautorystės sampratą, išskiriamos kelios esminės temos, per kurias bene
ryškiausiai atsiskleidžia praktiniai bendraautorystės aspektai. Ši tema taip pat apima kelias
smulkesnes potemes, išryškėjusias interviu medžiagoje, ir kurios paeiliui aptariamos toliau.
Tam tikrų sąlygų tapti bendraautore ar bendraautoriumi, atlikti mokslinius tyrimus,
eksperimentines veiklas sudarymas, iš dalies garantuoja asmeniui ir / ar asmenims galimybę
būti įtrauktiems į bendraautorių sąrašą. „Na, pas mus šiaip taisyklė, kad jeigu kažkuo
prisidedi, tai įtraukiamas esi <...>, o tas daugiau ar mažiau, tai čia...“ (I5). Tuo metu sąlyga
„daugiau ar mažiau“ apima ir tai, jog neretai užtenka suteikti galimybę doktorantui ar
doktorantei pasinaudoti tam tikrais įrengimais. Pasak vienos iš informančių, tam, kad
parengtum gerą mokslinį straipsnį vienas, „turi tiesiog pats turėti įrangą ar paskolinti... bet
tada irgi ne vienas autorius būsi“ (I6). Panašiai situaciją apibrėžia ir kitos informantės bei
kiti informantai, kurios / kurie susiduria su situacija, kada tyrimams, eksperimentams atlikti
reikalingi specialūs įrengimai, tam tikros sąlygos. Pasinaudojimas kitų sudarytomis
sąlygomis tampa tarsi tam tikru įsipareigojimu, jog padedantis asmuo ar asmenys turi būti
įtraukiami į bendraautorių sąrašą.
„Galbūt, kad padaryti kažkokį eksperimentą, reikėdavo eiti pas vieną iš tų žmonių,
kuris dirba su įranga. Jisai vis tiek žino ten viską, tai padeda padaryt, dirbi su juo, na ir
taip atsiranda tas žmogus, na... Yra kažkoks indėlis. Kartais tas indėlis nėra kažkoks
lygiavertis, na, bet vis tiek, tas žmogus tau padėjo, kažką padarė. Na, sakau, ta pati
įranga dar kas nors, ir automatiškai gaunasi, kad jau įtrauki...“ (I22)
„Tiesiog gali būti, kad vienas žmogus dalyvavo eksperimente ir suteikė galimybę
dalyvauti kitiem tam eksperimente, tai yra, suteikia infrastruktūrą...“ (I16)
Pateikti pavyzdžiai parodo tiesiogines sąsajas tarp bendraautorystės atsiradimo ir sąlygų,
reikalingų moksliniams tyrimams ir eksperimentinėms veikloms atlikti, sudarymo. Tačiau
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vertėtų prisiminti ir LR Autorinių ir gretutinių teisių įstatymą (2014), kuriame nurodoma, jog
kai „kūrinį bendru kūrybiniu darbu sukuria du arba daugiau fizinių asmenų, jie laikomi
bendraautoriais“ (7.1), tačiau kitame šio straipsnio punkte rašoma, jog „bendraautoriu
nelaikomas asmuo, suteikęs materialinę, techninę ar organizacinę pagalbą kuriant kūrinį“
(7.4). Kadangi šiuo atveju kalbama konkrečiai apie doktorantų ir doktorančių patirtis,
papildant dar galima pasakyti, jog doktorantūros reglamentuose nurodoma, jog doktorantams
turi būti sudaromos sąlygos, atliekant mokslinius tyrimus „naudotis esančia įranga,
reikalinga moksliniams tyrimams“ (ASU §30; KTU §46; KU §35; VGTU §41), o nesant
tokios galimybės doktorantas gali būti siunčiamas atlikt tyrimų kitoje šalies arba užsienio
mokslo institucijoje (KTU §46). Taigi, aukščiau išdėstyti atvejai tarsi ir prieštarauja
įstatymui, tačiau išryškina tam tikras įsišaknijusias institucines, grupines nuostatas, kuriomis
tradiciškai ir stengiamasi vadovautis.
Mokslinio indėlio į publikacijų rengimą nustatymas – tai kita potemė, kurios plotmėje
keliamas klausimas, koks vis tik turėtų būti indėlis į straipsnį, kad asmuo būtų laikomas
bendraautoriumi? Dažnais atvejais informantės ir informantai nebuvo linkę detalizuoti, koks
vieno ar kito bendraautoriaus indėlis į publikaciją. Dažniausiai buvo nurodoma, kad „kažkuo
prisidedi“, „imputas tam tikras“, „kažkokia tai nauda“, o pasitaiko ir „ką žinau, koks ten jos
buvo indėlis... Galbūt ji tekstą suvedinėjo, tai juk irgi darbas...“ (I11). Tokie ir panašaus
pobūdžio apibūdinimai iš esmės sukelia dar daugiau klausimų dėl bendraautorystės
pagrįstumo, kadangi „vienas labai gerai anglų, tą mokslinę mokėjo, tas konsultantas, visada
turėdavo daug minčių, jis mane ir internetu konsultuodavo, ką man: dėt-nedėt?“ (I13).
Tam tikrais atvejais indėlis apskritai lieka neaiškus:
Esmė yra tame, kad, tarkim, aš važiavau į stažuotę, buvo mano stažuotės vadovas, buvo
dar du kolegos, su kuriais aš bendravau, sakykim, kurie kažkiek prisidėjo prie mano
tyrimo darymo. Tai buvo kaip ir garbės reikalas įtraukti juos į tą straipsnį, kurį rašiau,
būtent iš tos medžiagos, kuri buvo sukaupta toje stažuotėje. Tai kaip ir tokia grąža už tai,
kad jie tikrai geranoriškai pagelbėjo tam, kad padėjo atlikti tyrimus, ir taip toliau. (I12)
Pastarasis pavyzdys išryškina tam tikrą moralinį aspektą – bendraautorystė tampa padėkos
ženklu, galbūt už galimybę atlikti tyrimą jį organizuojant. Tokios patirtys kaip, tam tikrą
asmenį „įtraukė kaip bendraautorių, nors jo indėlis buvo labai nedidelis“ (I11) arba nesant
jokiam indėliui, pasitaikė ne vienam informantui. Kai kurie tokios patirties neturi, tačiau
pripažįsta, kad „man girdėta, kad taip būna, bet taip nebuvo“ (I15), „žinau, kad yra tokių
atvejų“ (I9) arba „žinau, ta problema yra visam universitete“ (I17).
Taigi, iš esmės bendraautorių sąrašas yra formuojamas pačių autorių nuožiūra. Minėti
pavyzdžiai rodo, jog neretai rengiant publikacijas bendraautorių indėlio į publikaciją
klausimas suvokiamas ganėtinai siaurai ir remiamasi ne konkrečiais moksliniais kriterijais,
o tam tikromis moralinėmis, galbūt finansinėmis ar tiesiog pragmatinėmis prielaidomis.
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Vis tik indėlio į publikaciją klausimas neturėtų būti apibrėžiamas kažkokiais kriterijais, o
aiškiai išskiriant bendraautorių ar vertų padėkos asmenų sąvokas (Kirvaitis, 2012). Vertinant
kiekvieno bendraautoriaus indėlį, reiktų nepamiršti ir to, jog mokslinės publikacijos yra
vienas iš kriterijų vertinant mokslininko mokslinę veiklą bei doktoranto galimybę įgyti
mokslinį laipsnį.
Kalbant apie bendraautorių indėlį į mokslines publikacijas išryškėja ir dar viena tema – tai
doktorantų ir doktorančių santykis su moksline vadove ar moksliniu vadovu, kaip
bendraautore ar bendraautoriu rengiant publikacijas. Mokslinis vadovas vienas dažniausiai
pasitaikančių bendraautorių, su kuriais doktorantai ir doktorantės rengia savo publikacijas.
Vis dėlto tam tikrais atvejais, mokslinio vadovo indėlis ganėtinai sunkiai apibrėžiamas,
dažniausiai nurodoma, jog vadovė ar vadovas „peržiūrėjo“, „patarė“, „pakoregavo“ ,
„pasakė“ ir t. t. Rengiant publikacijas kartu su moksliniu vadovu išryškėja dvi
bendraautorystės formos, kurias būtų galima apibrėžti kaip: pagrįsta bendraautorystė ir
abejotina bendraautorystė. Pirmuoju atveju, kai tiek doktorantės ar doktoranto, tiek
mokslinės vadovės ar mokslinio vadovo indėlis į mokslinį straipsnį yra, kaip įvardina pačios
informantės ir patys informantai, apčiuopiamas, naudingas. Kaip teigia vienas iš informantų
„pirmas publikacijas iš principo parašė vadovas“, tuo metu „aš užsiiminėjau tyrimais (...)
paveikslėlių, grafikų sutvarkymai, ir panašiai“ (I5). Iš esmės panašias situacijas išgyvena tos
informantės ir tie informantai, kurios / kurie iki doktorantūros turėjo minimalią patirtį
rengiant mokslines publikacijas. Pavyzdžiui:
„Mano mokslinė vadovė visada dalyvaudavo procese. Matot, mano mokslinė vadovė
būdavo tokia labai, labai... net nežinau... sąžininga labai. Ir jinai tikrai daug
dalyvaudavo, jinai prisidėdavo labai daug. Aš net sakyčiau, vadovas pernelyg
sąžiningas šiems laikams...“ (I6)
Nors disertacijos vadovo dalyvavimas nėra išsamiai detalizuojamas, tačiau toliau pateikti
atsakymai į klausimus leidžia identifikuoti, jog šio informanto atveju vadovo indėlis yra
idėjos, dalinimasis publikacijų rengimo patirtimi, patarimai moksliniais klausimais ir kt.
Čia reiktų pastebėti, jog dažniau informantėms ir informantams svarbus ne tiek tiesioginis
mokslinio vadovo indėlis, kaip, pavyzdžiui, publikacijos rašymas pasiskirstant atskiras dalis,
kiek galimybė konsultuotis, dalintis idėjomis, pagalba dėl pačios straipsnio struktūros ir
panašiai. Pavyzdžiui:
„Rašydavau tai aš, bet nuvažiuodavau išsispausdinus su tais straipsniais ir jis
(mokslinis vadovas – R.A.) ten visaip braukydavo, parašydavo, kaip galima būtų
mintį plėtoti, visą laiką buvo jo koreguota. Bet tai nebuvo rašymas, kad jis ten parašo,
ir aš ne. Bet tai buvo, kaip čia pasakyti... Idėjos generatorius, revizorius toksai ir
kontrolierius, kuris, sakau, arba išbraukdavo, arba parašydavo žodį. Pavyzdžiui,
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parašydavo, čia teorinėj dalį: „surask, ką pacituoti iš tų geriausių žurnalų“;
„pabandyk tai kitaip, gal taip padaryti...“ (I9)
„Na, bent jau mano atveju tai tardavomės, redaguodavom ir panašiai, kad ir tą
struktūrą aptardavom ir panašiai. Tai kažkaip neįtraukti tokiu atveju vadovų, nu, tai
nežinau...“ (I22)
Doktorantūros reglamentuose taip pat nurodoma, jog doktoranto vadovas kartu su
doktorantu, prisiima tam tikrą atsakomybę už disertacijos rengimą (KTU, VU, VGTU).
Atsižvelgiant į tai, jog publikacijos neretai yra rengiamos disertacijos dalis, dalyvavimas
publikacijų rengime viena vertus yra tam tikras kontrolės mechanizmas, antra vertus –
dalinimasis atsakomybe už mokslinį disertacijos turinį. Kaip teigia viena iš informančių, ji
pati nuolat reikalaudavo iš vadovo tam tikro indėlio rengiant publikacijas:
„Ateidavau ir sakydavau: reikia straipsnio. Tai koks ten bus tikslas? Koks bus
pavadinimas? Na, bandydavau išsireikalauti, kad man kažką patartų: kokius dėti grafikus
ar dar kažką. Nebuvo taip, kad visiškai sėdėjau ir viena ten rašiau, rašiau, rašiau, kaip
ten sugalvojau. Pagrindinių tų tokių koordinacinių taškų kaip ir bandžiau klausti, kaip aš
sakau, IŠSIREIKALAUTI ir pasakydavo. Ir man tada lengviau truputėlį būdavo.“ (I17)
Antrajam, abejotinos bendraautorystės tarp doktorantų ir doktorančių su moksline vadove ar
moksliniu vadovu kaip bendraautore ar bendraautoriumi, tipui, galima priskirti tokius
atvejus, kada atsiranda „ta nerašyta taisyklė, kad aš turiu vadovą įrašyti“ (I8). Tačiau
požiūris į tokios taisyklės laikymąsi yra gana skirtingas. Kai kurioms informantėms ir kai
kuriems informantams tokia praktika atrodo savaime suprantama ir tiesiog traktuojama, kaip
„čia yra, nu, kaip pasakyt, toks etikos dalykas“ (I5). Nors toks etikos principas atrodo kiek
paradoksaliai, tačiau jis pateisinamas susiejant jį su tam tikrų galimybių atlikti mokslinius
tyrimus sudarymu.
„Bet tai kaip galima jo nerašyt? Tu JO laboratorijoj darai, dėl JO aparatūrą tu turi,
atlyginimą turi – viską. Tai aš nesuprantu... Čia gi natūralu yra. Visur čia tokia tvarka.
Visur laboratorijos vadovai įsirašo. Visam pasaulyje taip... Čia kitaip neįmanoma.“ (I5)
Pateikta nuomonė parodo, jog tam tikrais atvejais galimybių dalyvauti mokslinėje veikloje
sudarymas yra priskiriamas ne institucijai, o konkrečiam asmeniui. Tai susiejama ir su
mokslinio vadovo užimama vadovaujančia funkcija institucijoje, ir su jo vadybiniais
gebėjimais.
„<...> yra vadovas, tai jis ten aišku prisirašo, nes jis vis tiek dalyvauja straipsniuose
visuose. Tiesiogiai ten nerašo, bet kaip supervaizeris <...> Jis nedarė skaičiavimų,
nerašė teksto, bet pačiam tyrime jis dalyvavo. Disertacijos vadovas tai...“ (I7)
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Pastarasis pavyzdys ko gero labai aiškiai iliustruoja situaciją, jog nerašyta taisyklė
nutylėjimo būdu įtraukti disertacijos vadovę ar vadovą į bendraautorių sąrašą vien dėl jos / jo
statuso egzistuoja. Informantas nedetalizuoja savo vadovo indėlio, tačiau nurodo pagrindinę
jo funkciją – „disertacijos vadovas, tai... (todėl)“.
Kito informanto patirtis parodo, jog darbą su moksliniu vadovu gan stipriai nulėmė
institucinė kaita, dėl ko vadovo domėjimasis doktoranto moksline sėkme sumažėjo,
o rengiant publikacijas konstruktyvių mokslinių patarimų nebuvo sulaukta. Buvo
pasakojama, kad „jeigu matai, kad žmogus tiesiog taip lakoniškai pažiūrėjęs patarė, tikrai ne
į temą, tai tu paprasčiausiai nereaguoji į tą dalyką ir siunti tiesiog savo idėją“ (I10). Vis tik
nesutarimai su moksliniu vadovu gali turėti ir tokias pasekmes, kaip negebėjimas laiku
pateikti publikaciją, doktoranto studijų plano neįvykdymas ir kt.
Apibendrinant galima teigti, jog bendraautorystės samprata atsiskleidžia stebint skirtingas
praktikas – kokiais kriterijais remiantis asmenys buvo įtraukiami į bendraautorių sąrašą, kaip
sprendžiamas galimų bendraautorių indėlio klausimas, kokia praktika vadovaujamasi, kai
publikacijas rengia doktorantas ar doktorantė ir mokslinis vadovas ar vadovė. Akivaizdu, jog
praktikoje egzistuoja įvairios bendraautorystės sampratos interpretacijos, kurios ne visada
atitinka teorinį apibrėžimą. Be to, analizuojant interviu medžiagą, išryškėjo, jog darbe su
bendraautoriais egzistuoja nemažai autorytės pažeidimų, su kuriais susiduria doktorantai ir
doktorantės. Ne viena informantė ir ne vienas informantas pripažino, jog yra susidūręs su
neetiškomis bendraautorystės praktikomis. Tačiau galima pastebėti ir gana skirtingas
informančių ir informantų reakcijas į tokį reiškinį. Dažnais atvejais apie savo neigiamas
patirtis su bendraautorėmis ir / arba bendraautoriais tyrimo dalyvės ir dalyviai kalba gan
nenoriai, tačiau kitos / kiti tokios situacijos nesureikšmina ir teigia, jog joms / jiems tai nėra
labai svarbu. Pavyzdžiui:
„Jeigu taip teisybę pasakyti, buvo išsiųstas į vieną žurnalą straipsnis, mano ir vadovo. Jisai
buvo parengtas mūsų abiejų. <...> Aš kaip tik tuo metu buvau stažuotėje ir gavau laišką iš
vadovo, kad prie to straipsnio turi atsirasti dar du žmonės. Viskas. Tai buvo faktas. Aišku, aš
ten sėdėjau, nervavausi ir pykau, visko ten buvo, bet tai buvo pasakyta, faktas, ir aš nieko
pakeisti negaliu. Koks tas žmogus, šiaip nenorėčiau labai smulkiai pasakoti... apskritai
nenoriu detalizuoti, kodėl aš turėjau, kodėl atsisakyti negalėjau...“ (I17)
Savaime suprantama, jog tokios ir panašios situacijos neretai būna „neplanuotos“ ir
netikėtos, todėl sukelia ir atitinkamas reakcijas. Informantė taip pat pabrėžia, jog tai yra viso
universiteto problema ir „ar jinai kaip nors išsprendžiama – nežinau...“ (I17).
Tai, jog tam tikros bendraautorystės problemos apima ne tik individualų, bet ir institucinį
lygmenį, paminėjo taip ne viena informantė ir ne vienas informantas. Suvokiant, jog tam tikri

336

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

dėsningumai keičiasi sunkiai, belieka pakeisti savo asmeninį požiūrį į juos, kaip ir elgiasi
dažnas informantas.
„Aš dabar visai kitą požiūrį turiu, todėl dabar man žymiai lengviau. Aš į visa tai žiūriu,
kaip į komerciją, daugiau į nieką. Galbūt, kada nors mane irgi prirašys (juokiasi).
Tiesiog pradedi mąstyt, kaip galima panaudoti tą žmogų. Tu jam darai paslaugą,
galbūt jis tau lieka skolingas paslaugą. Viskas nuo požiūrio dabar jau priklauso.“ (I6)
Čia cituojama informantė taip pat susidūrė su situacija, kai į autorių sąrašą privalėjo įtraukti
tam tikrą asmenį ir pripažįsta, jog situacija tikrai nebuvo maloni. Aukščiau cituotos
informantės pabrėžia, jog neretai, būdamas tik doktorantu neturi kito pasirinkimo, kaip tik
„prisitaikyti“ prie tam tikrų aplinkybių. Kita vertus, informantės juokauja, sakydamos, jog
jeigu atsiranda „netikėti“ bendraautoriai, tai yra ir tam tikras publikacijos kokybės rodiklis,
kadangi abiem atvejais tokie reikalavimai atsirado gavus itin palankias publikacijų
recenzijas. Tam tikrais atvejais disertacijos vadovo ar vadovės įtraukimas į bendraautorių
sąrašą nulemtas ir doktoranto ar doktorantės tarpusavio santykių, tą iliustruoja dar vienos
informantės pasisakymas:
„Kai aš rašiau pirmąjį straipsnį ir turėjau vadovę įrašyti, tai man buvo pikta <...>
Kodėl?! Aš padariau, aš rašiau, aš mokėjau pinigus už vertimą, aš mokėjau pinigus
žurnalui, kur ten reikia mokėti žurnalui pinigus, kad priimtų... ta prasme... KODĖL?..
Ta prasme, yra situacijų, kur tau negaila, yra situacijų, kur nelabai...“ (I8)
Pastarasis atvejis vėlgi iliustruoja situaciją, kai mokslinis vadovas turi būti įtrauktas į
bendraautorių sąrašą, nesigilinant į jo indėlį į publikacijos rengimą. Informantės teigimu, tai
doktorantūros komiteto reikalavimas. Kita vertus, šis atvejis iliustruoja ir kitą aspektą – gana
komplikuotus santykius tarp doktoranto ir mokslinio vadovo. Šiuo atveju kalbama ne tik apie
pagalbos trūkumą rengiant disertaciją, bet ir apie tam tikrą išnaudojimą ir konkurenciją
mokslinėje kryptyje tarp doktorantės ir mokslinės vadovės.
Kaip buvo pasakojama interviu, pasitaiko atvejų, kada į bendraautorių sąrašą prašoma
įtraukti ir kitus doktorantus ar doktorantes. Tokio pobūdžio prirašymas labiau traktuojamas
kaip tam tikra pagalbos forma kitiems, besiremianti kolegialumo principu. Pavyzdžiui:
„Traukti teko, bet tai nebuvo kažkokia nuoskauda ar dar kažkas. Nu, sakykim, aš vėlgi,
labai puikiai suprantu visus tuos dalykus, kada reikia straipsnio, o neturi... Aš manau,
kad šitoj vietoj, galbūt... žinot, kaip sako: duok ir turėsi, gausi grąžą... Ne be reikalo
buvo tas žmogus įrašytas ten, reiškia labai reikėjo to...“ (I12)
Reikia pastebėti, jog didžioji dalis apklausos dalyvių tam tikrus su bendraautorystės
praktikomis susijusius pažeidimus (pvz., prirašymas prie bendraautorių sąrašo neįnešus
indėlio į straipsnio rengimą) labiau linkę pateisinti negu smerkti. Vis tik kur kas palankiau
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žiūrima į tuos atvejus, kuomet bendraautorių sąrašas suderinamas iš anksto arba į jį
įtraukiami kiti kolegos doktorantai. Vis tik, buvo ir tokių informančių ir informantų, kurios /
kurie savo praktikoje su tokiais dalykais nesusidūrė ir nebuvo linkę jų pateisinti, kadangi
„aš tai niekuomet taip nedaryčiau <...> Nei pas mane kas nors prašė, nei aš... Na, tai yra
negarbinga...“ (I9).
Analizuojant interviu išryškėjo ir tai, jog būtent aukštesnę akademinę poziciją turintys
asmenys (t. y. katedrų ir / arba laboratorijų vadovės ir vadovai, mokslinės vadovės ir
moksliniai vadovai) linkę pasinaudoti galimybe būti įtraukti į bendraautorių sąrašą. Pasak
vienos iš informančių, „doktorantūros komitetas nepraleistų, neatestuotų, jeigu nebūtų
įtrauktas vadovas“ (I8). Nors doktorantūros studijų veiklą reglamentuojančiuose
dokumentuose, pavyzdžiui, Mokslo doktorantūros reglamentuose ir / arba Studijų krypties
reglamentuose, toks reikalavimas nėra įtvirtintas, tačiau neformaliai, tokia „tradicinė“
praktika egzistuoja. Kai kuriuose Lietuvos mokslo organizacijų etikos kodeksuose, kaip
viena iš netinkamos autorystės praktikų įvardinama: „nepamatuotas bendraautorystės
prisiėmimas / primetimas / siekimas naudojantis savo aukštesne akademine pozicija“
(LKTI, VUOI, LAEI, LKI, LII, LLTI). Kaip atskleidžia tyrimo rezultatai, dažnas doktorantas
savo praktikoje susiduria su bendraautorystės pažeidimais. Akivaizdu, jog dauguma
pažeidimų yra institucinio lygmens. Vis tik, kai kurias praktikas, kurios prieštarauja
įvairiems dokumentams, doktorantai labiau linkę pateisinti nei jas smerkti.

2. Akademinės autorystės etikos pažeidimai: (savęs-) citavimo
praktikos ir jų išdavos
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė, Reda Adomaitienė
Svarbu atkreipti dėmesį, kad nors (kaip minėta ankstesnėse šios monografijos dalyse),
apklausos dalyvių komentaruose kitų autorių ir savų mokslinių darbų citavimas yra viena
dažniausiai minimų etikos pažeidimų sričių, dauguma AcadAu projekto apklausos dalyvių
teigė, kad niekada nebuvo susidūrę nei su spaudimu nepagrįstai gausiai cituoti nurodomą
autorių (autorius) ir / arba mokslo leidinį (leidinius) (68 proc.), nei su sąmoningu tematikoje
reikšmingų darbų, autorių, mokslo leidinių ignoravimu rengiant mokslinį straipsnį (87 proc.),
nei su svetimų idėjų, minčių, faktų pateikimu kaip savo, nenurodant tikrojo jų šaltinio
rengiant mokslo straipsnį (80 proc.) (6.3 lentelė).
Atitinkamai, tokia – „niekada nesusidūriau“ – tendencija atsekama visose sociodemografinių charakteristikų (lyties, mokslo srities, pareigų, kt.) pagrindu apklausos dalyvių
grupėse. Sukaupti menki duomenis tik nurodo tikimybes, kad su spaudimu nepagrįstai
gausiai cituoti nurodomą autorių (autorius) ir / arba mokslo leidinį (leidinius) galimai
dažniau susiduriama rengiant humanitarinių ir technologijos, nei kitų mokslų sričių
mokslinius straipsnius; taip pat su tuo galimai dažniau susiduria universitetuose pedagoginį
darbą daugiausiai dirbantys asmenys, nei mokslinių tyrimų institutuose mokslinį darbą
daugiausiai dirbantys asmenys.
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Mokslo laipsnis /
pedagoginis
vardas

Vyras
Moteris
Iš viso:
Fizinių moksl. sr.
Gamtos moksl. sr.
Humanitarinių moksl. sr.
Medicinos moksl. sr.
Socialinių moksl.sr.
Technologijos moksl.sr.
Žemės ū.moksl.sr.
Kita
Iš viso:
Be mokslo l. (magistras,
asistentas, kt.)
Doktorantė / doktorantas
Mokslų daktaro
Docento
Dr. Docento
Habilituoto mokslų daktaro
(habilitacijos procedūra)
Dr. Profesoriaus
Habil. dr. Profesoriaus
Iš viso:

9.7...rengiant mokslo straipsnį
9.6. ...rengiant mokslinį straipsnį
9.5. ... buvo daromas spaudimas
svetimo idėjos, mintys, faktai buvo
buvo sąmoningai ignoruojami
nepagrįstai gausiai cituoti nurodomą
pateikiami kaip savo , nenurodant
tematikoje reikšmingi darbai,
autorių (autorius) ir / arba mokslo
Iš viso
tikrojo jų šaltinio?
autoriai, mokslo leidiniai?
leidinį (leidinius)?
Taip, tai nuolatinė
Taip, tai nuolatinė
Taip, tai nuolatinė
Ne, niekada
Ne, niekada
Ne, niekada
praktika...
praktika...
praktika...
% nuo
% nuo
% nuo
% nuo
% nuo
% nuo
% nuo
n
n
n
n
n
n
n
visų
visų
visų
visų
visų
visų
visų
67
44,4
43
64
3
4
57
85
1
1
55
82
2
3
84
55,6
60
71
2
2
75
89
1
1
66
79
1
1
151 13,2 103
68
5
3
132
87
2
1
121
80
3
2
23
15,2
14
61
0
0
18
78
1
4
18
78
2
9
18
11,9
15
83
1
6
17
94
0
0
16
89
0
0
17
11,3
14
32
0
0
14
82
1
6
12
71
1
6
12
7,9
8
67
0
0
10
83
0
0
9
75
0
0
39
25,8
26
67
1
3
36
92
0
0
34
87
0
0
16
10,6
5
31
2
13
15
94
0
0
13
81
0
0
3
2,0
3
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0
0
3
100
0
0
0
0
0
0
23
15,2
18
78
1
4
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87
0
0
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0
0
151 13,2 103
68
5
3
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88
2
1
121
80
3
2
7
4,8
5
71
0
0
7
100
0
0
7
100
0
0

Iš viso

n
Darbovietė
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Narystė
redakcinėje
kolegijoje
*
Amžius
Dirba nuo

Universitetas
84
Mokslinių tyrimų institutas
25
Kolegija
0
Kita
41
Iš viso:
150
Pedagoginis darbas
25
Mokslinis tiriamasis darbas
25
Administracinis darbas
1
Kita
99
Iš viso:
150
Ne
91
Taip
57
Iš viso:
148
Min
Vid.
SN
25
44,9
11,196
1969
1995,25
11,348

% nuo
visų
56
16,7
0
27,3
13,1
16,7
16,7
0,7
66
13,1
61,5
38,5
12,9
Maks
72
2013

9.5. ... buvo daromas spaudimas
nepagrįstai gausiai cituoti nurodomą
autorių (autorius) ir / arba mokslo
leidinį (leidinius)?
Taip, tai nuolatinė
Ne, niekada
praktika...
% nuo
% nuo
n
n
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visų
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3
4
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72
1
4
0
0
0
0
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1
2
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68
5
3
13
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0
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1
4
1
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4
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3
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4
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1
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5
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Vid.
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13,848
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10,450
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11,159

9.7...rengiant mokslo straipsnį
9.6. ...rengiant mokslinį straipsnį
svetimo idėjos, mintys, faktai buvo
buvo sąmoningai ignoruojami
pateikiami kaip savo , nenurodant
tematikoje reikšmingi darbai,
tikrojo jų šaltinio?
autoriai, mokslo leidiniai?
Taip, tai nuolatinė
Taip, tai nuolatinė
Ne, niekada
Ne, niekada
praktika...
praktika...
% nuo
% nuo
% nuo
% nuo
n
n
n
n
visų
visų
visų
visų
75
89
0
0
69
82
1
1
21
84
2
8
19
76
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
36
88
0
0
32
78
0
0
132
88
2
1
120
80
3
2
22
88
0
0
22
88
0
0
20
80
2
8
19
76
3
12
1
100
0
0
1
100
0
0
89
90
0
0
78
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0
0
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88
2
1
120
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3
2
78
86
1
1
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2
2
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1
2
41
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1
2
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88
2
1
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3
2
Vid.
SN
Vid.
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Vid.
SN
Vid.
SN
44
11,220
42
9,899
44
11,237
38
9,849
1995 11,392
1999
6,364 1995 11,311
2002
6,658

*Vid. – aritmetinis vidurkis; SN – standartinis nuokrypis; Min – mažiausia reikšmė; Maks – didžiausia reikšmė.
Pastaba: detalūs variantų „Kita“ aprašymai pateikti monografijos metodologinės dalies 12 priede, kuriame pateikiami pirminiai anketinės apklausos rezultatai – visų apklausos metu
surinktų duomenų aprašomosios statistinės charakteristikos
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Tačiau su svetimų idėjų, minčių, faktų pateikimu kaip savo, nenurodant tikrojo jų šaltinio
rengiant mokslo straipsnius galimai dažniau susiduriama (ar tiesiog apklausos metu tai buvo
stipriau reflektuojama?) fizinių nei kitų mokslų srityse ir tarp mokslinių tyrimų institutuose
mokslinį darbą daugiausiai dirbančių asmenų. Taigi remiantis šiais rezultatais reiktų galvoti,
kad netinkamo citavimo, plagiavimo atvejai Lietuvos moksle yra išskirtinai reti.
Nepaisant to, kaip rodo apklausos dalyvių vertinimai, netinkamos citavimo praktikos turi
daug stipriau išreikštas negatyvias pasekmes tiek bendruomenės nariams ir narėms, tiek
mokslo institucijoms, tiek visai visuomenei, nei anksčiau minėtos netinkamos autorių sąrašo
sudarymo praktikos (plg.: 6.1 pav. ir 6.2 pav.).
Apeinant empirinių duomenų diktuojamą paradoksą – dauguma apklausos dalyvių nėra
susidūrę su netinkamomis citavimo praktikomis, bet laikosi nuomonės, kad jos turi ypatingai
stiprų poveikį atskiriems mokslinės veiklos aspektams ir šiame lauke veikiantiems
individualiems ir instituciniams agentams – verta pastebėti, kad šalia anksčiau minėtų
demoralizuojančio, demotyvuojančio poveikių, visgi netinkamos citavimo praktikos
stipriausiai (neigiamai) veikia ta linkme, kad yra iškraipomi faktiniai atskirų individų
pasiekimai ir taip sukuriamos sąlygos nesąžiningai konkurencijai.
6.2 pav. Etikos pažeidimų, susijusių su citavimo praktikomis, išdavų stiprumas
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6.2 pav. tęsinys. Etikos pažeidimų, susijusių su citavimo praktikomis, išdavų stiprumas

Pažeidimų išdavos:
Daro emocinę žalą sąžiningai dirbusiesiems (pvz., nuoskauda, nepasitenkinimas, nusivylimas, kt.).
Daro žalą sąžiningai dirbusiųjų statusui (pvz., menkesnis pasitikėjimas jais, nepakankamas gebėjimų įvertinimas
institucijoje).
Riboja sąžiningai dirbusiųjų karjerą, kilimą hierarchinėmis pozicijomis moksle.
Didina sąžiningai dirbančių nepasitikėjimą mokslo sistema, mokslo reikalingumu (pvz., formuoja požiūrį
„mokslas dėl mokslo“).
Demotyvuoja sąžiningai dirbančiuosius (pvz., talentingus mokslininkus verčia ieškoti kitų (sąžiningų) mokslo
institucijų užsienyje arba keisti profesinės veiklos sritį).
Demoralizuoja sąžiningai dirbančiuosius (pvz., formuoja požiūrį „viskas galima, jei tik naudinga“).
Iškraipo faktinius atskirų individų pasiekimus ir tuo būdu sukuria sąlygas nesąžiningai konkurencijai.
Mažina tyrimo rezultatų bei mokslinio straipsnio patikimumą ir validumą, ir tuo būdu riboja tyrimų rezultatų
panaudojimo praktikoje galimybes.
Menkina mokslo žurnalo, kuriame pasitaiko tokie autorystės atvejai, prestižą.
Menkina mokslo organizacijos, kurioje palaikomos tokios autorystės praktikos, prestižą.
Menkina mokslo srities, kurioje praktikuojamos tokios autorystės formos, prestižą.
Trikdo mokslinės informacijos sklaidą ir apriboja mokslinę diskusiją, dėl ko stabdomas ir mokslo progresas.
Mažina tarpusavio pasitikėjimą mokslo bendruomenėje.
Mažina pasitikėjimą tyrimų rezultatais ir mokslu visuomenėje apskritai.
Mažina visuomenės pasitikėjimą mokslo bendruomene kaip profesine grupe.

Be to, apskritai stipriausią (neigiamą) poveikį daro tai, kad moksliniame straipsnyje svetimos
idėjos, mintys, faktai pateikiami kaip savo, nenurodant tikro jų šaltinio (kas kitaip vadinama
plagijavimu), ir tai, kad tie patys moksliniai tekstai perpublikuojami skirtinguose leidiniuose
(kas vadinama tiesiog savęs plagijavimu). Dvi pastarosios temos kiek plačiau bus aptartos
kitame šios dalies skyriuje, tačiau šioje vietoje svarbu atkreipti dėmesį, kad papildomuose
komentaruose buvo pabrėžiama, jog „ypatinga tokių praktikų taikymo žala yra socialiniuose
moksluose“, ir jog „humanitarinių mokslų atstovas turi teisę publikuoti savo tyrimų
rezultatus ne viename leidinyje, jei tai teigiamai veikia tyrimų sklaidą, ypač, jei
publikuojama kitomis kalbomis“. Taigi „jei tie patys tekstai publikuojami skirtinguose
leidiniuose, pavyzdžiui, išversti į kitą kalbą, tai tik skatina idėjų plėtrą ir viešinimą“. Kitaip
sakant, savęs plagijavimas gali būti pateisinamas. Be to, ir „publikacijų skaidymas yra ypač
ir nevienareikšmiai skatinamas dabartinės sistemos“; tai, kad „turimi rezultatai dirbtinai
išskaidomi į smulkias publikacijas“ yra „rezultatas, kai reikalaujama publikacijų kiekio“.
Taigi čia būtų galima apibendrinti pateikiant apklausos dalyvių nuomonę „vienos
problemėlės klausimu“:
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„Publikavimo praktika turi kardinaliai keistis. Jei mokslininkas turi savo statusą, tai
jam turi būti suteikta galimybė lengvai išleisti straipsnį neapsunkinant įvairiais
techniniais reikalavimais (sugalvotos įvairios apsunkintos ir daug laiko užimančios
citavimo taisyklės, šaltinių išnašos, pristatymo tvarka ir kt.), kurie yra motyvais kartais
tiems, kurie tokias taisykles ir paruošė lengvai atmesti pateikiamą straipsnį.“
Be to, nors „mokslo srities prestižo išvardinti dalykai niekaip negali mažinti, jei galvojama
apie mokslą aplamai, o ne vien mokslą Lietuvos mastu <...>, kažkiek šios problemos liečia
bet kurią mokslo sritį, tačiau tarptautinėje erdvėje su jomis kovojama“. Šiame kontekste
aptinkama „vienintelė problema, kuriai nėra „vaistų“ – m mokslo rezultatų skaldymas“.
Tačiau:
„Tai yra gryniausia „publish or perish“ sistemos problema, kai mokslininkai vertinami
pagal publikacijų skaičių bei kai reikalaujama per trumpą laiką (pvz., LMT projektų
reikalavimai) publikuoti tam tikrą IF turinčių straipsnių skaičių ir nėra laiko esminei
giliai duomenų analizei, kurios rezultatas būtų mažiau, bet gilesnių straipsnių.“
Nesiimant vertinti ką tik pacituotų nuomonių, reikia pastebėti ir tai, kad, kita vertus, „visos
išvardintos praktikos yra grubus pažeidimas – jos turi būti vertinamos ir „teisiamos“ pagal
plagijavimo ir kitus administracinės teisės kodekso straipsnius ir už tai taikomos
nuobaudos“, kadangi „tai jau gana nesunkiai pagaunamas (skirtingai nuo autorių sąrašo
manipuliacijų) nusikaltimas“.
Plagijavimas: formalūs apibrėžimai, individualūs požiūriai ir kasdienės praktikos
Raminta Pučėtaitė, Aurelija Novelskaitė, Lina Lapinaitė
Plagijavimas greta fabrikavimo ir klastojimo yra vienas žinomiausių akademinės ir mokslo
veiklos etikos pažeidimų dėl plačiai tarptautinėse medijose nušviestų Vengrijos prezidento
Pal Schmitt 2012 m. ar Vokietijos gynybos ministro Karl-Theodor zu Guttenberg 2011 m.
(vėliau nusišalinusių nuo einamų pareigų) panaikintų daktaro laipsnių, jau neminint
rezonansinių atvejų konkrečiose visuomenėse – taip pat ir Lietuvoje. Plagijavimas turi ir
istorines, ir kultūrines priežastis, kai mokslinės žinios buvo perrašomos skirtingų autorių su
giliu įsitikinimu, kad taip laikomasi žinių perdavimo tradicijos (Chester, 1949; Furtado,
1950; Goodale, 1938; Jameson, 1993; Martin, 1994; Masterson, 1940; Parker, 1945) arba
parodoma pagarba mokytojui (Biggs, 1994). Šioje monografijoje plagijavimas yra
apibrėžiamas kaip „kito asmens darbo pristatymas kaip savo paties idėjų ir intelektualinės
nuosavybės“ (Elmore, 2010, p. 20). Toks apibrėžimas nėra be trūkumų postmodernioje
visuomenėje, susiduriančioje su „autoriaus mirtimi“ (Barthes 1967/1989) ir ginčijančioje
originalumo sampratą (Belyaeva, 2012; Evering ir Moorman, 2012; Hannabuss, 2001; taip
pat cf. kriptoamnezę (cryptomnesia) Weidler, Multhaup ir Faust, 2012), tačiau juo remiantis
išskiriama plagijavimo formų įvairovė: perfrazavimas nenurodant šaltinių, naudojant
originalaus darbo pavyzdį ir nuorodas kaip savo (ir ginčijant, jog, pavyzdžiui, rašant
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literatūros apžvalgą naudotasi tais pačiais šaltiniais), šešėlinė autorystė (angl. – ghostwriting), taip pat saliami pjaustymas (angl. – salami slicing), kai ta pati idėja išskaidoma į
smulkesnes ir taip gausinamas publikacijų skaičius, saviplagijavimas, kai jau publikuotos
idėjos ar tyrimų rezultatai pristatomi kaip autentiški ir nauji (Bretag ir Mahmud, 2009; Huth,
1986; Kitchin ir Fuller, 2005; Liles ir Rozalski, 2004; Martin, 1994; Samuels ir Bast, 2006).
Šios elgesio formos ne tik pažeidžia sąžiningo elgesio standartus profesinėje – mokslinėje,
akademinėje veikloje, bet ir švaisto mokslui skiriamas lėšas bei stabdo pažangą konkrečioje
mokslo srityje (Carver et al., 2011, p. 124–126), todėl pažeidžia viešąjį interesą. Kaip ir bet
koks kitas nusižengimas mokslinių tyrimų ar akademinei etikai, plagijavimas diskredituoja
aukštojo mokslo pasiekimus studentų akyse, mažina visuomenės pasitikėjimą aukštuoju
išsilavinimu ir socialinėmis institucijomis apskritai. Mokslininkų plagijavimo atvejai
pakenkia tyrėjo reputacijai bei sumenkina universitetų galimybes pritraukti išorinį
finansavimą (Jones, 2008). Plagijavimas padaro žalos autoriui, kurio idėjos buvo pasisavintos,
apgauna skaitytoją ir suteikia nepelnytų nuopelnų plagiatoriui (Bouville, 2008, p. 315–317).
Dėl to plagijavimas yra ir teisinė problema, kadangi plagijuojant pažeidžiamos autorinės teisės,
kurias – bent Vakarų valstybėse – gina autorinių teisių įstatymas (Samuels ir Bast, 2006).
Tai gali skatinti neteisingumo jausmą visuomenėje, o blogiausiu atveju – visuomenės narių
cinizmą bei susvetimėjimą. Tokie jausmai tarp akademinės bendruomenės narių gali sąlygoti
situaciją, kai normų laužymas ir nepelnyti nuopelnai yra racionalizuojami bei habitualizuojami,
taigi tampa įprastomis žaidimo taisyklėmis organizacijoje (Cole ir McCabe, 1996).
Todėl plagijavimas kelia iššūkius įvairiems mokslo sistemos veikėjams – žurnalų redaktoriams,
universitetų taryboms, mokslą finansuojančioms institucijoms, kitiems tyrėjams ir studentams
(Phillips ir Horton, 2000; Seadle, 2009; Shahabuddin, 2009; Walker, 2010). Akademinėje
bendruomenėje žinoma atvejų, kai mokslo institucijos uždraudžia leidykloms platinti
publikacijas, nes jos plagijuotos (Shahabuddin, 2009), žurnalų redkolegija reikalauja autorių
pasirašyti autorystės patvirtinimus ir pan. (Carver et al., 2011; Shahabuddin, 2009). Daugelis
akademinių institucijų bando užkirsti kelią plagijavimui ne pavienėmis bausmėmis, bet
holistiškai – formuodamos ir puoselėdamos akademinio sąžiningumo ir mokslinės veiklos
etikos kultūrą ir siejant etišką elgesį su perfekcionizmo vertybe (Jones, 2008). Tai paaiškina,
kodėl plagijavimas greta kitų neetiškos mokslinės ir akademinės veiklos formų apibrėžiamas
universitetų garbės kodeksuose, jo prevencijai kuriamos procedūros, specialiais mokymais
gilinamas supratimas apie plagijavimo formas ir pasekmes, diegiama plagiato aptikimo
programinė įranga, steigiami akademinės etikos komitetai ir „karštosios“ informavimo
linijos, nekalbant apie etikos principų integravimą į visas organizacijos vadybos sistemas
(Cole ir McCabe, 1996; Maurer, Kappe ir Zaka, 2006; Samuels ir Bast, 2006; Weber, 2006).
Remiantis McCabe ir Trevinõ (1993), minėtų etikos vadybos instrumentų poveikį individo
(ne)etiškam elgesiui galima paaiškinti socialinio pažinimo ar socialinio mokymosi teorija
(Bandura, 2009/1986), kurioje be biheviorizmui būdingų savybių (stimulo, reakcijos,
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jos sustiprinimo) svarbus vaidmuo tenka individo mokymuisi iš kitų, saviveiksmingumui ir
savireguliacijai (Grusec, 1992). Etikos arba garbės kodeksas, etikos mokymai, etinis auditas
organizacijoje gali veikti kaip stimulas reflektuoti organizacijos lūkesčius, sprendimus bei
veiklą, kitos organizacijos vadybos sistemos – sustiprinti ir palaikyti deramą elgesį
(pvz., konsultuojant, mokant, suteikiant pripažinimą ar baudžiant ir t.t.). Šiuo požiūriu
reikšmingą įtaką individo sprendimams ir elgesiui daro lyderių ar tos pačios socialinės
grupės narių elgesys. Pavyzdžiui, dekanų, tyrimų grupių vadovų, profesorių, etikos komitetų
narių teigiamas požiūris į etikos kodeksus, etikos principų laikymasis ir neetiško elgesio
netoleravimas nurodo gaires visiems organizacijos nariams, kurių motyvacija laikytis etinių
principų mokslinėje ir akademinėje veikloje, pažįstant tokią socialinę realybę, gali
reikšmingai sustiprėti (Elliott, Marquis ir Neal, 2013). Taigi organizacijoje vartojama kalba,
taikomos skatinimo priemonės ar sankcijos už (ne)etišką elgesį formuoja institucines normas
ir gali lemti, ar mokslinės veiklos etika yra puoselėjama, ar kaip tik ignoruojama ar
pažeidžiama (Carrell, Malmstrom ir West, 2008; Evering ir Moorman, 2012, p. 36;
McCabe ir Trevinõ, 1993, p. 533).
Vis dėlto akademinį sąžiningumą ir mokslinių tyrimų etiką skatinančios kultūros kūrimas
gali kelti iššūkių organizacijoms, veikiančioms posovietiniame sociokultūriniame kontekste,
kurį apibūdina atotrūkis tarp normatyvinių teiginių ir faktinio elgesio – privalomybės ir
esamybės (Pučėtaitė ir Lämsä, 2008; Pučėtaitė, Lämsä ir Novelskaitė, 2010; Ryan, 2006;
Vasiljevienė ir Freitakienė, 2002). Sovietiniais laikais normos ir taisyklės buvo kuriamos iš
viršaus į apačią, ideologizuotos ir taikytos su išimtimis, „atsirašant“ apie standartų ar planų
vykdymą kūrybiškomis ataskaitomis. Šis sociokultūrinis paveldas gali tapti kliūtimi kuriant
etikos ar garbės kodeksus, steigiant etikos komitetus, rengiant etikos mokymus – vadybinant
akademinę etiką (apie tai plačiau rašoma šios monografijos III dalyje). Tokiuose
sociokultūriniuose kontekstuose veikiančiose organizacijose slypi pavojus, kad mokslinių
tyrimų ir akademinės etikos vadybos sistema gali būti naudojama formaliai, vien norint
pažymėti varnelę akreditacijos anketose ar EK apklausose, o ne tobulinti organizacijos
veiklą, užtikrinti aukščiausią mokslinių tyrimų kokybę, vykdyti etinių nusižengimų prevenciją
ir pan. Be to, atsižvelgiant į tai, kad sovietmečiu moralinės normos buvo išnaudojamos kaip
pretekstas susidoroti su sistemai nepalankiais žmonėmis (įvardinant juos „moraliai
neatspariais“), šie stereotipai gali būti perkeliami ir į šiuolaikinės etikos vadybos sistemos
vertinimą, įžvelgiant sankcijose už etinius nusižengimus asmeninį ar politinį kerštavimą.
Vis dėlto, nors ir yra pagrindo kelti prielaidą, kad posovietinėse organizacijose etinių normų
pažeidimai gali būti racionalizuoti ir toleruojami – „implicitiškai leidžiami ar eksplicitiškai
priimtini akademinėje bendruomenėje ir platesniuose visuomenės sluoksniuose“ (Pupovac,
Bilic-Zulle ir Petrovecki, 2008, p. 14), empirinių tyrimų, pagrindžiančių šias prielaidas
beveik nėra. Dauguma plagijavimo formų, priežasčių ir pasekmių studijų yra atlikta JAV,
Vakarų Europos, Azijos šalyse, o posovietinio bloko šalyse plagijavimo problematika yra
beveik netyrinėta. Be to, šiame kontekste mažai žinoma apie plagijavimo priežastis.
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Literatūroje šia tema pažymima, kad dažnai šią neetiško elgesio formą lemia institucinės
priežastys, pavyzdžiui, spaudimas darbuotojams publikuoti norint dirbti akademinėje
institucijoje ir daryti joje karjerą, siekti pripažinimo (žinomas kaip „publikuok arba žūk“
veiksnys (Bennett ir Taylor, 2003; Jones 2003; Pedersen, 1998). Todėl šiuo skyriumi į
akademinį diskursą siekiama įnešti empirinių žinių apie plagijavimo situaciją Lietuvoje kaip
posovietinėje visuomenėje. Be to, juo atkreipiant dėmesį į tyrėjų plagijavimo atvejus, nes
didžioji tyrimų apie plagijavimą dalis yra sukoncentruota į nesąžiningą studentų elgesį
(Honig ir Bedi, 2012; Elliott, Marquis ir Neal, 2013). Taip pat, trečia, šiame skyriuje
siekiama atskleisti etikos vadybos instrumentų vaidmenį vykdant plagijavimo prevenciją
Lietuvos universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose.
Metodologinės pastabos.
Šiame skyriuje pristatomi apibendrinti keliose kitose publikacijose aptarti (Novelskaitė ir
Pučėtaitė, 2011; 2012; 2015; Novelskaitė, Pučėtaitė ir Lipnevič, 2011) projektų MTEtika ir
AcadAu rezultatai. Jie gauti atlikus keletą empirinių studijų: Lietuvos akademinės
bendruomenės anketinė apklausa, viešai prieinamų organizacijų vidinių dokumentų,
reguliuojančių tyrimų etiką, ir tarptautinių Lietuvoje leidžiamų mokslinių žurnalų
reikalavimų autoriams aprašomoji ir turinio analizė, pusiau struktūruoti interviu su aukštojo
mokslo organizacijų etikos komitetų ir mokslinių žurnalų redaktorių kolegijos narėmis ir
nariais.
Dokumentų analizė atlikta siekiant atskleisti plagijavimo apibrėžimą kaip institucionalizuotą
(t. y. formalią) šio reiškinio sampratą Lietuvos aukštojo mokslo institucijose. Siekiant
nustatyti sampratų pokyčius, organizacijų dedamas pastangas vykdyti plagijavimo
prevenciją, du kartus – 2011 m. ir 2013 m.– analizuoti etikos kodeksai. Verta paminėti kai
kuriuos pakeitimus organizacijų etikos kodeksuose 2011 – 2013 m.: tarp 2011–2013 m.
devynios Lietuvos mokslo organizacijos nekeitė savo etikos kodeksų, dvi padarė pakeitimų,
šešios atnaujino savo etikos kodeksus, o septynios organizacijos, anksčiau neturėjusios etikos
kodeksų, juos sukūrė ir patvirtino. Todėl 2013 m. dvidešimt keturios organizacijos turėjo
etikos kodeksus (2011 m. – dvidešimt). Iš viso penkiolika mokslo švietimo institucijų
tikslingai užsiėmė etikos kodeksų kūrimu ar senesniųjų atnaujinimu.
Etikos kodeksų turinio analizė atlikta keliomis pakopomis. Plagiato termino šaknis plagi*
(plagi*-juoti, plagi*-atorius, plagi*-atas) pasirinkta pirminiu analizės vienetu, apskaičiuotos
kiekybinės charakteristikos. Rasti sakiniai, kuriuose minimas plagiato terminas ar jo vediniai,
panaudoti kaip antriniai analizės vienetai, o trečiuoju analizės vienetu pasirinktos pastraipos.
Po to analizuota, kaip plagijavimo terminas apibrėžiamas ir kokiuose kontekstuose
pristatomas tikslinėms kodekso auditorijoms.
Lietuvos mokslinių žurnalų reikalavimai autoriams buvo renkami 2013–2014 m. dviem
pakopomis. Pirma, naudojantis Lietuvos mokslų akademijos skelbiamu Lietuvos mokslinių
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periodinių leidinių sąrašu su papildomais duomenimis (http://www.mab.lt/lt/istekliaiinternete/mokslo-zurnalai) buvo gautas 266 žurnalų sąrašas. Antra, buvo lankomasi
kiekvieno žurnalo internetinėje svetainėje ir parsisiunčiami reikalavimai autoriams „pdf“ ar
„MS Word“ dokumento formatu. Taip surinkta 219 dokumentų, kurie naudoti tolimesnėje
analizėje.
Kaip ir etikos kodeksų turinio analizės atveju, reikalavimų autoriams tekstai buvo
analizuojami kiekybiniais metodais, naudojant (t. y. skaičiuojant) plag* šaknį turinčius
žodžius kaip pirminį analizės vienetą. Todėl analizėje nenaudotos tokios instrukcijos kaip
„Visos tekste cituojamos publikacijos turi būti pateiktos literatūros sąraše“, „Rankraštis turi
būti originalus ir anksčiau kitur nepublikuotas darbas“, „Autorius privalo garantuoti, kad
savo darbe nepažeidžia trečiosios šalies autorių teisių ir tinkamai cituoja kitų autorių idėjas,
kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai naudojasi savo darbe“, kuriose plagijavimas minimas
netiesiogiai. Taip pat analizėje nenaudoti tarptautinių leidyklų ir / ar konsorciumų dokumentai
(pvz., COPE http://publicationethics.org/, Taylor & Francis http://journalauthors.tandf.co.uk/
submission/ScholarOne.asp), kurie buvo referuojami kai kuriuose žurnaluose. Analizėje
naudoti reikalavimai nacionaline kalba. Identifikavus terminą plagiatas ar / ir jo semantines
formas (plagijuoti, plagiatorius ir pan.), buvo analizuojamas jo kontekstas kaip antrinis
analizės vienetas.
Etikos kodeksų ir reikalavimų autoriams turinio analizės rezultatai palyginti su nacionalinės
apklausos ir pusiau struktūruotų interviu su etikos komitetų ir žurnalų redaktorių kolegijų
narėmis bei nariais rezultatais, kurie buvo panaudoti mokslininkų neformaliam požiūriui į
plagijavimą nustatyti. Vienu atviru apklausos klausimu prašyta respondentų įvardinti
mokslinių tyrimų etikos problemas: „Kaip manote, kokios yra reikšmingiausios mokslinių
tyrimų etikos problemos Lietuvos mokslo bendruomenėje ir visoje Lietuvos mokslo
sistemoje?“. Plagijavimo (tarp kitų mokslinių tyrimų etikos problemų) įvardijimai ir
aprašymai atsakant į šį klausimą laikomi neformaliu mokslininkų požiūriu į plagijavimą.
Atsakymų (N=913, n=424 (46%)) turinio analizė atlikta dviem etapais: pirma, buvo
identifikuoti ir suskaičiuoti žodžiai su gramatine šaknimi plagi* kaip pirminis analizės
vienetas, antra, pasisakymai, kuriuose minimas plagijavimas, laikomi antriniais analizės
vienetais, kurie analizuoti atsižvelgiant į kontekstą, kuriame minimas plagijavimas.
Siekiant atskleisti platesnį neformalų požiūrį į plagijavimą, šie rezultatai buvo papildyti
etikos komitetų pirmininkų ir pirmininkių arba jų narių interviu rezultatais. Interviu atliktas
naudojant pusiau struktūruotą klausimyną 2011 m. Imtį (N=26) sudarė 12 atstovų iš
valstybinių universitetų, 2 iš nevalstybinių universitetų, 4 iš valstybinių tyrimų institutų, 3 iš
Lietuvos bioetikos komiteto ir 5 iš mokslinių sąjungų ir asociacijų. Iš viso atlikti interviu su
8 moterimis ir 18 vyrų. 17 informantų ir informančių buvo etikos komitetų pirmininkai arba
pirmininkės, 6 – komitetų nariai ir narės, 3 – Bioetikos komitetų narės ir nariai. Interviu
klausimai apėmė klausimus, susijusius su etikos komitetų veikla, etiką reglamentuojančių
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dokumentų bei tyrimų etikos klausimų vertinimus. Šie klausimai varijavo priklausomai nuo
organizacijos, dokumentų turinio ir komitetų ypatumų. Transkribavus interviu žodžiai su
šaknimi plagi* (plagi*-juoti, plagi*-atorius, plagi*-atas) pasirinkti kaip pirminis analizės
vienetas. Atliekant kokybinę analizę, sakinys (ar prasminga mintis, kartais net visas
atsakymas) buvo pasirinktas antriniu analizės vienetu. Tad ir neformalūs požiūriai į
plagijavimą analizuoti kiekybiniais ir kokybiniais metodais.
Pusiau struktūruoti interviu atlikti su 25 žurnalų redaktorių kolegijos narėmis ir nariais.
Šį skaičių lėmė tai, ar redaktorių ir / ar redakcijos kontaktai buvo viešai prieinami (arba tai,
ar žurnalo svetainėje skelbiami kontaktai buvo veikiantys), redaktorių užimtumas ir noras
dalyvauti tyrime, taip pat laiko apribojimai. Redaktorių kolegijų pirmininkių ir pirmininkų
arba kitų narių buvo prašoma apibrėžti autorystę, reikalavimus jai, kontrolės priemones,
pažeidimus ir jų priežastis, reikalavimus citavimui, autorių teisių ypatumus, recenzavimo
procedūras, kontrolę ir pan. Be to, buvo prašoma pasidalinti problemomis, su kuriomis jos ar
jie susiduria kaip redaktorės ar redaktoriai, autorystės probleminiais klausimais ir pan. Šios
medžiagos analizė atlikta vadovaujantis prasmės kondensavimo principais.
Plagijavimo apibrėžimas etikos kodeksuose ir žurnalų reikalavimuose autoriams.
Kiekybiškai žodžių su šaknimi plagi* skaičius analizuotuose etikos kodeksuose 2011 m.
buvo gana mažas. Jis varijavo nuo 0 (plagijavimo terminas nerastas 1 nevalstybinio
universiteto ir 3 valstybinių universitetų kodeksuose) iki 5 (2 valstybiniuose universitetuose
ir 1 valstybiniame tyrimų institute). Dažniausiai plagijavimas minimas vieną kartą
(4 valstybinių universitetų ir 3 tyrimų institutų kodeksuose) ar du kartus (4 valstybiniuose
universitetuose ir 1 nevalstybiniame universitete). Nuorodų į plagijavimą skaičius susijęs su
kodekso apimtimi: kuo ilgesnis kodeksas, tuo daugiau kartų minimas plagijavimas.
2013 m. 12 iš 14 valstybinių universitetų, 3 iš 8 nevalstybinių universitetų bei 9 iš 12
valstybinių mokslinių tyrimų institutų turėjo etikos kodeksus savo organizacijose. Nei vienas
iš 8 nevalstybinių tyrimų institutų neturėjo įsteigto ir patvirtinto etikos kodekso. Detalesnei
analizei atrinkti tie kodeksai, kuriuose buvo minimas plagijavimo terminas, t. y. 11 iš 12
valstybinių universitetų, 2 iš 3 nevalstybinių universitetų ir visuose 9 valstybinių mokslinių
tyrimų institutų parengtuose ir patvirtintuose etikos kodeksuose (6.4 lentelė). Tuose
valstybinių universitetų etikos kodeksuose, kuriuose apskritai minėtas plagijavimo terminas,
paminėjimų skaičius varijavo nuo 1 iki 7, dažniausiai minėtas 5 kartus, o vidutiniškai
plagijavimas minėtas 4 kartus. 2 nevalstybinių universitetų kodeksuose plagijavimas
paminėtas 2 ir 4 kartus. Valstybinių institutų etikos kodeksuose plagijavimas paminėtas
1 kartą 6 kodeksuose, 2 kartus 2 kodeksuose ir 5 kartus 1 kodekse.
Dažniausiai plagijavimo terminas minimas keturiose pagrindinėse kodeksų dalyse: „Etikos
normos“ (arba „Bendrosios nuostatos“), „Studentų etika“, „Dėstytojų etika“ bei „Mokslinės
veiklos etika“. „Etikos normų“ skyriuje plagijavimas rastas 2 kartus viename ir po 1 kartą
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4 valstybinių universitetų etikos kodeksuose, 1 kartą 1 nevalstybinio universiteto kodekse, po
1 kartą 2 valstybinių tyrimų institutų kodeksuose. „Studentų etikos“ (ar „Studijų etikos
normos“) skyriuose plagijavimas iš viso paminėtas 18 kartų 7 valstybinių universitetų
kodeksuose, 1 nevalstybinio universiteto kodekse 3 kartus, 3 kartus 1 valstybinio tyrimų
instituto kodekse. Iš visų kodekso dalių plagijavimas daugiausia minimas „Studentų etikos“
dalyse. „Dėstytojų etikos“ ar „Pedagoginės veiklos etikos“, „Mokomosios veiklos etikos“
skyriuose plagijavimas minimas po 1 kartą 9 valstybinių universitetų kodeksuose bei po
1 kartą 1 nevalstybinio universiteto ir 1 valstybinio tyrimų instituto kodekse. Tuo metu
„Mokslinės veiklos“ (ar „Mokslinių tyrimų“, „Mokslinio tiriamojo darbo etikos“) skyriuose
plagijavimas yra paminėtas po 1 kartą 8 valstybinių universitetų kodeksuose, 1 kartą
1 nevalstybinio universiteto ir 8 valstybinių tyrimų centrų etikos kodeksuose (7 kodeksuose
po 1 kartą ir 1 kodekse 2 kartus). 1 valstybinio universiteto „Kodekso taikymo“ dalyje
plagijavimas minimas 2 kartus. Iš viso visuose valstybinių universitetų etikos kodeksuose
plagijavimas paminėtas 43 kartus, 6 kartus paminėtas nevalstybinių universitetų kodeksuose,
15 kartų valstybinių tyrimų institutų kodeksuose.
6.4 lentelė. Etikos kodeksai Lietuvos mokslo organizacijose 2013 m. ir plagijavimo paminėjimų
skaičius atskirose kodekso dalyse
Kodeksų
skaičius

Kodeksai, kuriuose minimas plagijavimas

Mokslo institucijos tipas
1. Valstybiniai universitetai
2. Nevalstybiniai universitetai
3. Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai
Iš viso

N

n

12
3
9
24

11
2
9
22

Plagijavimo paminėjimų skaičius kodekso dalyse
Etikos
Studentų
Dėstytojų Mokslinė
normos
etika
etika
veikla
6
18
9
8
1
3
1
1
2
3
1
9
9
24
11
18

Dažniausiai plagijavimas tirtuose etikos kodeksuose apibrėžiamas kaip „svetimo teksto,
idėjos arba išradimo pateikimas kaip savo“. Šis apibrėžimas sutinkamas išimtinai etikos
kodeksų „Mokslinės veiklos“ skyriuose: toks plagijavimo apibrėžimas mokslininkams
nurodomas 7 valstybinių universitetų, 1 nevalstybinio universiteto bei 1 valstybinio tyrimų
instituto etikos kodeksų atitinkamoje dalyje. Plagijavimo apibrėžimų galima aptikti ir
6 valstybinių institutų etikos kodeksų „Mokslinės veiklos“ dalyse. 3 kodeksuose plagijavimas
apibūdintas kaip „svetimos publikacijos teksto, duomenų, tyrimo metodikos, idėjos ar
atradimo pateikimas kaip savo“, o dar 3 kodeksuose buvo pateikti sutrumpinti šio
apibrėžimo variantai: „svetimos publikacijos teksto, tyrimo metodikos, idėjos, atradimo
pateikimas kaip savo“, „svetimo teksto, idėjos arba atradimo pateikimas kaip savo“ bei
„svetimo teksto ar idėjos pateikimas kaip savo“. Prie šių apibūdinimų pridėtas „sąmoningas
naudotos literatūros nenurodymas“ (3 kodeksuose), „empirinių duomenų, jau įvestų į mokslo
apyvartą, pateikimas kaip naujai surastų“ (2 kodeksuose) bei 1 kodekse – „savęs
plagijavimas“. Dar 1 valstybinio tyrimų instituto etikos kodekse mokslininkams pateikiamas
kiek kitoks plagijavimo apibrėžimas: „Mokslo duomenų skelbimas nenurodant šaltinių
laikomas plagijavimu“.
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Etikos kodeksų „Studentų etikos“ dalyje plagijavimas apibrėžtas išsamiau, pateikiant šiam
pažeidimui būdingas formas. Tokie išsamūs apibrėžimai rasti 6 valstybinių universitetų,
1 nevalstybinio universiteto ir 1 valstybinio tyrimų instituto etikos kodeksuose. Studentams
plagijavimas juose apibrėžiamas kaip „svetimų idėjų pateikimas kaip savų“ (5 valstybinių
universitetų ir 1 valstybinio tyrimų instituto kodeksai) bei pateikiami pavyzdžiai, kuriuose
galima išskirti penkias skirtingas plagijavimo formas: a) „svetimas tekstas pateikiamas be
citavimo ženklų – kabučių – arba kitokio pobūdžio išskyrimo iš viso teksto (pvz., atskira
pastraipa, kursyvu)“ (minimas 5 valstybinių universitetų ir 1 valstybinio tyrimų instituto
etikos kodeksuose) bei tokios pat prasmės, tačiau kitokia gramatine forma pateikiama
studentų pareiga „svetimą tekstą pateikti su citavimo ženklais – kabutėmis arba kitokio
pobūdžio išskyrimu iš viso teksto ir nurodyti tikslų šaltinį“ (1 valstybinio ir 1 nevalstybinio
universitetų kodeksuose); b) „perpasakojama arba cituojama svetima idėja, iliustracinė
medžiaga ar duomenys nenurodant šaltinio“ (5 valstybinių universitetų ir 1 valstybinio
tyrimų instituto kodeksuose) bei panašus nurodymas, kaip išvengti plagijavimo –
„perpasakodami arba cituodami svetimą idėją, (turite – aut. past.) nurodyti tikslų šaltinį“
(1 valstybinio ir 1 nevalstybinio universitetų kodeksuose); c) „kai didesnę darbo dalį sudaro
pažodžiui nurašytas kito autoriaus tekstas prie kiekvienos pastraipos nurodant teksto
autorių, t. y. nėra paties studento minčių, apibendrinimo, diskusijos ar įžvalgų“
(1 valstybinio universiteto kodekse); d) „kai straipsnio tekstas iš užsienio kalbos išverčiamas
į gimtąją kalbą ir kartu su cituojamais autoriais pateikiamas kaip savo“ (1 valstybinio
universiteto kodekse); e) „kai nurodomas žinomai klaidingas šaltinio puslapis arba
tinklalapio lankymo data“ (1 valstybinio universiteto kodekse). 1 valstybinio universiteto
kodekso „Etikos normų“ skiltyje taip pat pateiktas plagijavimo apibrėžimas, įtraukiantis
a), b) ir e) būdingus atvejus.
„Etikos normų“ bei „Mokslinės veiklos“ skyriuose šalia plagijavimo minimos ir kitos
nesąžiningos mokslinės veiklos: „plagijavimas, mokslo duomenų falsifikavimas“
(5 kodeksuose: 3 valstybinių universitetų ir 2 valstybinių tyrimų institutų), „sąmoningai
neobjektyvus interpretavimas“ (5 kodeksuose: 2 valstybinių universitetų ir 3 valstybinių
tyrimų institutų), „nepamatuotas bendraautorystės primetimas jaunesniems kolegoms ar
pavaldiniams“ (3 kodeksuose), o 2 kodeksuose (1 valstybinio ir 1 nevalstybinio universiteto)
nurodyta „nepadirbinėti ir nemanipuliuoti empirinių tyrimų duomenimis, mokslo kūriniais,
neplagijuoti ir kitaip neapgaudinėti mokslinėje veikloje“.
„Studentų etikos“ dalyje draudžiama „pagalba kitam atliekant nesąžiningą akademinį
veiksmą: plagijuojant, sukčiaujant arba padirbinėjant“ (8 kodeksuose; dviejuose iš jų –
kitokia gramatine forma), taip pat, remiantis kodeksų tekstu, akademinei etikai prieštarauja
„kaip savojo studijų rezultato plagijuotos medžiagos ir svetimų idėjų“ pateikimas
(1 kodekse), o studentai skatinami „principingai reaguoti į Studijuojančiųjų nesąžiningumo
atvejus, tokius kaip plagijavimas, nusirašinėjimas, duomenų klastojimas, egzaminų ir įskaitų
rezultatų klastojimas, naudojimasis pašaline pagalba egzamino ar įskaitos metu, svetimo rašto
darbo pateikimas kaip savo, uždarbiavimas rašant rašto darbus kitiems Studijuojantiesiems,
vieno kurso rašto darbo pateikimas atsiskaitant už kitą kursą“ (1 kodekse).
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Kodeksų „Pedagoginės veiklos etikos“ skyriuose visi plagijavimo paminėjimai susiję su
studentėmis ir studentais – dėstytojams nurodoma netoleruoti nesąžiningos jų veiklos:
„dėstytojas privalo principingai reaguoti į studentų nesąžiningumo atvejus, tokius kaip
plagijavimas, nusirašinėjimas, duomenų falsifikavimas, egzaminų ar įskaitų rezultatų
klastojimas, naudojimasis pašaline pagalba egzamino ar įskaitos metu, svetimo rašto darbo
pateikimas kaip savo, uždarbiavimas rašant rašto darbus kitiems studentams, vieno dalyko
rašto darbo pateikimas atsiskaitant už kitą dalyką“. Toks teiginys (ar tik kiek kitokia
formuluote) randamas 10 etikos kodeksų: 8 valstybinių universitetų, 1 nevalstybinio
universiteto ir 1 valstybinio tyrimų instituto etikos kodeksuose.
Šie rezultatai atskleidžia kelis dalykus. Pirma, nors analizuoti etikos kodeksai šiek tiek
skiriasi formaliais plagijavimo apibrėžimais ir su tuo susijusiais klausimais, nėra jokių
akivaizdžių skirtumų tarp valstybinių ir nevalstybinių universitetų, universitetų ir mokslinių
tyrimų institutų etikos kodeksų. Šie rezultatai nėra nauji: Foster, Loughran ir McDonald
(2009) lygintuose 597 įmonių etikos kodeksuose, sukurtuose iki 2008 m., rado „reikšmingą
skaičių pasikartojančių sakinių, kurie naudojami įmonių etikos kodeksuose, įskaitant kelis
atvejus, kai etikos kodeksai yra identiški“ (p. 129, 138).
Antra, daugiau ar mažiau tikslūs plagijavimo apibrėžimai yra pateikiami išskirtinai tyrimų ir
studentų veiklos skyriuose, tačiau į plagijavimo sampratas nepatenka kai kurie atvejai, susiję
su dėstytojų elgesiu studijų procese, pavyzdžiui, mokymo medžiagos plagijavimas. Ši spraga
yra ypač svarbi plagijavimo prevencijos ir apskritai akademinės socializacijos kontekste, nes
mokymo medžiaga yra pirmoji, su kuria susiduria kiekvienas studentas, patekęs į universitetą ir
gali mokytis arba principingo elgesio, arba ciniško požiūrio į akademinės etikos reikalavimus.
Trečia, analizės rezultatai rodo, kad plagijavimo prevencijos kodeksuose imamasi
anonimiškai (t. y. už ją atsakinga visa bendruomenė) arba susitelkiant į specifines grupes,
t. y. studentus. Šis pastebėjimas atkartoja jau anksčiau minėtas Honig ir Bedi (2012) bei
Elliott, Marquis ir Neal (2013) mintis, pabrėžiančias gana dažną studentų neetiško elgesio
apibrėžimą kodeksuose (įskaitant plagijavimą), taip paliekant aukštesnių akademijos
hierarchijos sluoksnių praktikas mažai reflektuotas ir ištirtas. Todėl šios gana paprastos
analizės išvada – duomenų apie mokslininkų plagijavimą etikos kodekse trūkumas gali būti
dalinai nulemtas akademinės bendruomenės nenoro didinti tyrėjų supratimą apie plagijavimo
problemą, laikant ją savaime vengtina, nors ir neįsitikinus, kad visi bendruomenės nariai
atpažįsta jos formas ir į jas neįsitraukia. Galiausiai, atsižvelgiant į akademinį diskursą
plagijavimo tema (pvz., Bouville, 2008; Clarke, 2009), analizuoti etikos kodeksuose rasti
plagijavimo apibrėžimai yra labai bendro pobūdžio ir akademinei bendruomenei nesuteikia
žinių apie specifinius šio reiškinio klausimus. Todėl etikos kodeksai Lietuvoje negali būti
laikomi išsamiais edukacijos ir plagijavimo prevencijos instrumentais. Kita vertus, etikos
kodeksai neturi smulkmeniškai apibrėžti negatyvaus elgesio formų, tačiau įvardijus
plagijavimą kaip vieną reikšmingiausių problemų Lietuvos akademinės bendruomenės
mokslinėje veikloje, svarbu, kad institucijose būtų dokumentai ir / ar mechanizmai, kurie
didina sąmoningumą šiais klausimais, etikos kodeksuose pateikiant nuorodas į juos.
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Kiekybinė žurnalų reikalavimų autoriams turinio analizė atskleidė, kad dauguma mokslinių
žurnalų pateikia gana išsamius recenzavimo procedūrų ir citavimo taisyklių aprašymus,
tačiau labai nedaug jų (5–10 % visų analizuotų dokumentų) plagijavimą mini tiesiogiai. Tais
atvejais, kai šis terminas yra minimas, galima išskirti tris tipiškus kontekstus. Tai kontekstai,
kuriuose, pirma, reiškiama redaktorių pozicija, antra, apibūdinama autorių atsakomybė ir,
trečia, aprašomos žurnalo praktikos bei instrumentai, naudojami reiškinio prevencijai.
Pirmajam kontekstui būdingas normatyvinis griežtumas iš redaktorių pusės, pvz., „Redaktorių
kolegija aktyviai kovoja prieš plagijavimą“ (1 dokumentas). Šiame kontekste reikalavimas
minimas tuoj po to, kai išsakoma bendra redaktorių kolegijos nuostata palaikyti aukštus
etikos standartus ir imtis visų priemonių prieš netinkamo akademinio elgesio praktiką. Tai
rodo, kad plagijavimas vertinamas kaip viena svarbiausių etinių problemų, kuriai būtinas
išskirtinis dėmesys. Antrasis kontekstas atrandamas dviejuose žurnaluose, kuriuose
pateikiamos gairės autoriams, pažymint, kokio elgesio turėtų būti vengiama: „Originalumas
yra labai svarbus mokslinio straipsnio aspektas. Užsitikrinkite, kad Jūsų darbe nebūtų
plagiato ir kad bet koks kitų šaltinių tekstas yra tinkamai cituojamas, o šaltiniai nurodomi
literatūros sąraše“. Kituose žurnaluose autorių atsakomybė už darbo originalumą išsakoma
dar griežčiau ir greta kitų etinių nusižengimų: „Autoriai užtikrina, kad jų darbas yra
originalus, nebuvo prieš tai publikuotas ir šiuo metu nėra pateiktas į kitą žurnalą. Be to,
autoriai patvirtina, kad straipsnis yra jų pačių parengtas, t. y. jokia jo dalis nėra nukopijuota
ar nuplagijuota; jie taip pat atskleidė esamą ar galimą interesų konfliktą, kurį gali kelti jų
darbas ar iš jo gaunama nauda“. Vis dėlto dažniausiai plagijavimo terminas minimas
kontekste, kuriame autoriai perspėjami, kad jų straipsniai bus tikrinami atitinkama
programine įranga. Toks įspėjimas rastas 5 dokumentuose, viename buvo išsamiau
aprašoma, kaip ši sistema veikia. Taip pat dviejų žurnalų reikalavimuose aprašyti veiksmai,
kurių bus imamasi nustačius plagiatą prieš publikuojant straipsnį (t. y. jis bus atmetamas) ar
jį publikavus (pvz., žurnalo redaktorių kolegija išspausdina viešą skaitytojų atsiprašymą).
Šiame kontekste buvo minimos ir plagiato formos – dvigubas publikavimas ir saviplagiatas.
Apibendrinant reikalavimų autoriams analizės rezultatus, galima teigti, kad formali
plagijavimo samprata stokoja aiškaus apibrėžimo. Kitas svarbus aspektas – trys aptarti
kontekstai aptinkami žurnaluose, publikuojančiuose tik socialinių ir humanitarinių mokslų
rezultatus. Nė vienas biomedicinos, tiksliųjų ar technologinių mokslų rezultatus publikuojantis
žurnalas, kur etiniai klausimai nemažiau svarbūs (Van der Burg ir Swierstra, 2013),
plagijavimo ar kitų etinių mokslinės veiklos pažeidimų neaptaria. Šį rezultatą galima būtų
aiškinti remiantis vieno iš tokių žurnalų redaktoriaus žodžiais, jog „autorių edukacija nėra
žurnalo funkcija“.
Neformalus požiūris į plagijavimo apibrėžtis: akademinės bendruomenės apklausos rezultatai.
Kaip jau aptarėme trečioje šios monografijos dalyje, daugeliui Lietuvos aukštojo mokslo
institucijų narių trūksta informacijos apie etikos kodeksų buvimą, o žinojimas apie etiką
reglamentuojančius dokumentus susijęs su asmens pareigomis organizacijoje: kuo aukštesnė
respondentės ar respondento pozicija organizacijoje, tuo labiau tikėtina, kad asmuo žino apie
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kodeksą; tikimybė dar labiau išauga, jei turima pareigų organizacijos administracijoje
(taip pat žr. Novelskaitė ir Pučėtaitė, 2012). Vis dėlto pirminė kiekybinė ir kokybinė
atsakymų apžvalga plagijavimo aspektu neatskleidė jokių akivaizdžių skirtumų tarp
užimančių ir neužimančių administracinių pareigų respondenčių ir respondentų bei tarp tų,
kurie žinojo ir nežinojo apie kodekso buvimą jų institucijoje atsakydami į atvirą klausimą
apie mokslinių tyrimų etikos problemas. Respondentės ir respondentai, vykdę
administracines pareigas apklausos metu, sudarė 22 proc. apklausos dalyvių, jų atsakymai į
nagrinėjamą klausimą sudarė 28 proc. visų pateiktų atsakymų ir 30 proc. visų atsakymų,
kuriuose buvo minimas plagijavimas (palyginimui: nevykdžiusių administracinių pareigų
proporcijos pasiskirsto: 64 proc., 72 proc., 70 proc.). Atsakymų išsamumas teigiamai susijęs
su akademinėmis pozicijomis: profesoriai bei docentai buvo labiau linkę pateikti atsakymus į
atvirus klausimus, tačiau skirtumai tarp akademinių pareigų grupių nebuvo statistiškai reikšmingi,
nors docentai, lektoriai ir profesoriai plagijavimą minėjo daugiausiai kartų (atitinkamai apie
28 proc., 18 proc. bei 15 proc. visų plagijavimo paminėjimo atvejų) (6.5 lentelė).
6.5 lentelė. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal pagrindines akademines pareigas ir atsakymą į
analizuojamą klausimą

Akademinės pareigos
(pagrindinės) *
Profesorė / profesorius
Vyriausioji / vyriausiasis mokslo
darbuotoja / darbuotojas
Docentė / docentas
Vyresnioji / vyresnysis mokslo
darbuotoja / darbuotojas
Lektorė / lektorius
Mokslo darbuotoja / darbuotojas
Asistentė / asistentas
Jaunesnioji / jaunesnysis mokslo
darbuotoja / darbuotojas
Techninė / techninis darbuotoja /
darbuotojas
Kita
N.i.
Iš viso

Apklausos
dalyvės /
dalyviai
N
73

%
8,0

35

4

Kaip manote, kokios yra reikšmingiausios mokslinių
tyrimų etikos problemos Lietuvos mokslo
bendruomenėje ir visoje Lietuvos mokslo sistemoje?
Atsakymai, kuriuose minima
Iš viso atsakiusiųjų
plagijavimo sąvoka
n
%
n
%
56
13
14
15
18

4

5

5

156

17

91

22

27

28

116

13

69

16

11

12

146
27
69

16
3
8

78
13
27

18
3
6

17
4
5

18
4
5

78

9

33

8

6

6

24

3

6

1

2

2

59
130
913

7
14
100

33
424

8
100

5
96

5
100

* Respondenčių ir respondentų atsakymai toliau darbe cituojami pateikiant informaciją apie respondentų pareigas.
Raidė P reiškia „Profesorė / profesorius“, VMD – „Vyriausioji / vyriausiasis mokslo darbuotoja / darbuotojas“,
D – „Docentė / docentas“, Vmd – „Vyresnioji / vyresnysis mokslo darbuotoja / darbuotojas“, L – „Lektorė /
lektorius“, MD – „Mokslo darbuotoja / darbuotojas“, A – „Asistentė / asistentas“, JMD – „Jaunesnioji / jaunesnysis
mokslo darbuotoja / darbuotojas“, TD – „Techninė darbuotoja / darbuotojas“. Jei respondentas užėmė
administracines pareigas, pridėtas sutrumpinimas „admin.“ Žinojimas apie etikos kodeksų buvimą organizacijoje yra
žymimas TEK („taip, kodeksas yra“), NEK („ne, kodekso nėra“), NŽEK („nežinau, ar kodeksas yra“).
Atitinkamai, analizuojant interviu duomenis, informančių ir informantų atstovaujamos institucijos žymimos taip:
vU – valstybinis universitetas, nvU – nevalstybinis universitetas, vI – valstybinis tyrimų institutas, D – mokslinė
draugija, BEK – bioetikos komitetas.

Po pirminio analizės vieneto identifikavimo, t. y. atsakymų, kuriuose minimas plagijavimas,
96 atsakymai (22,3 proc. iš 424 atsakymų) pasirinkti tolimesnei analizei. Verta paminėti, kad
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atsakymų dalis, tiesiogiai susijusi plagijavimu ir jo sukeliamomis problemomis, yra didesnė,
nes (a) atsakymai „nežinau“, „neturiu nuomonės“, „negaliu atsakyti“ taip pat įtraukti į bendrą
atsakymų skaičių (t. y. 424) ir (b), siekiant išvengti dviprasmybių, tik tiesioginės nuorodos į
plagijavimą (t. y. plagijavimo termino paminėjimas) buvo naudojamos tolimesnėje analizėje,
o tokie atsakymai kaip „nėra tikslios teisinės bazės, apsprendžiančios autorystę“,
„pasisavinamos svetimos idėjos“, „ne visada nurodomi, panaudotų atskiri minčių, užuominų
ar epizodų šaltiniai“, „idėjų ir rezultatų pasisavinimas nenurodant tikrosios autorystės“ ar
„naudojimasis kitų mokslininkų moksline produkcija, pateikiant ją kaip savą“ nebuvo įtraukti.
Įdomu tai, kad iš visų akademinių pareigų grupių plagijavimą dažniausiai minėjo techninės
bei mokslo darbuotojos ir darbuotojai, taip pat docentės ir docentai (atitinkamai 33 proc.,
31 proc. ir 30 proc. visų atsakymų). Kiek rečiau plagijavimas buvo minimas vyriausiųjų
mokslo darbuotojų, profesorių ir lektorių (atitinkamai 28 proc., 25 proc. ir 22 proc.)
atsakymuose. Mažiausiai nuorodų į plagijavimą rasta kitų (pvz., doktorantūros studentų,
administratorių, technikų) respondentų bei vyresniųjų mokslo darbuotojų atsakymuose
(atitinkamai 15 proc. ir 16 proc. visų atsakymų šiose grupėse).
Respondentų atsakymuose plagijavimas yra apibrėžiamas kaip „nurašinėjimas,
perpasakojimas užsienio ir lietuvių autorių nenurodant arba netiksliai nurodant šaltinį“
(D, admin., NŽEK) arba „kitų autorių rezultatų pasisavinimas“ (D, admin., NEK), „rezultatų
plagijavimas iš literatūros ir pateikimas kaip savų“ (L, NŽEK). Šalia dviejų plagiato
apibūdinimų „yra plagiato problema: 1) nurašant nuo kitų autorių, necituojant originalaus
autoriaus; 2) pateikiant vertimus iš kitų kalbų <...> ir pristatant rezultatus kaip savo“ vienas
profesorius pateikia ir trečiąjį apibrėžimo aspektą (perfrazuojant Bouville (2008; p. 314) –
„netikras plagijavimas“; išsamesnę diskusiją žr. Clarke (2009)): „3) saviplagiato (selfplagiarism) didžiausia problema Lietuvoje – masiškai publikuojant tuos pačius tyrimus
keliasdešimtyje publikacijų, knygų, knygų skyrių, konferencijų ir t. t.“ (P, TEK).
Dažniausiai plagijavimas minimas kaip svarbiausia ar viena svarbiausių mokslinių tyrimų
etikos problemų Lietuvoje (kaip ir fabrikavimas, šališkumas, korupcija ir kt.). Keliuose
atsakymuose plagijavimas apibūdinamas kaip „rimčiausia, nors galbūt ir nedažniausia
problema“ (A), kadangi „toleruojami arba vangiai kontroliuojami darbų plagijavimai“ (JMD)
bei „kompiliacijos ir net plagiatai pripažįstami originaliais moksliniais tyrimais“ (JMD).
Tarp šių atsakymų galima išskirti grupę, kurioje respondentės ir respondentai tvirtino, jog tai,
kad „nėra aiškiai apibrėžta, kas yra plagiatas“ (D, admin.), yra svarbiausia mokslinių
tyrimų etikos problema Lietuvoje. Konkrečiau:
„Nėra sukurtos plagiato prevencijos sistemos. Nustatyti plagiato atvejai niekaip
nebaudžiami, tai skatina ir toliau kitus užsiimti tokia veikla. Akademinėje aplinkoje
tapo visuotine taisykle nepaisyti autorių teisių“ (L, TEK).
354

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

Respondenčių ir respondentų nuomone, „neturime jokios įstatyminės bazės, kuria remiantis
galima anuliuoti plagijuojant įgytus mokslo laipsnius“ (P, NŽEK), trūksta teisinių
mechanizmų, „egzistuoja tik retorinės, deklaratyvios nuostatos“ (L, admin., NŽEK).
Keliuose kituose atsakymuose plagijavimas sietas su studentų darbais: „plagijavimas yra tiek
magistrų darbų, tiek ir kitų darbų problema“ (L), kuriems neskiriamas dėmesys, kadangi:
„Praktiškai nevyksta diskusijų šia tema. Daugelis „skandalų“ užgesinama tyliai,
neviešinant. Taip saugoma institucijos reputacija, bet neužkertamas kelias recidyvams.
Visuomenėje pagarsėję atvejai su plagijavimu arba tiesiog falsifikavimu nėra nagrinėjami
institucijose, su jais nėra supažindinami studentai, būsimi doktorantai.“ (D, admin., TEK)
Taigi beveik ketvirtadalis apklausos dalyvių apibūdino plagijavimą kaip vieną
reikšmingiausių mokslinių tyrimų etikos problemų Lietuvoje. Kadangi nuomones išreiškė
skirtingiems akademinės hierarchijos sluoksniams priklausantys respondentai, rezultatai
rodo, kad akademinės bendruomenė yra susipažinusi su plagijavimo problema bei suvokia
pokyčių poreikį.
Neformalus požiūris į plagijavimo apibrėžtis: interviu su etikos komitetų atstovėmis ir
atstovais rezultatai.
Nors per interviu etikos komitetų atstovių ir atstovų nebuvo klausiama apie plagijavimą
(interviu pagrindinė tema buvo etikos kodeksai ir etikos komitetų veikla), reikšminga yra tai,
kad plagijavimą įvardijo 18 iš 26 informančių ir informantų, o plagiato terminas
(ar tos pačios šaknies žodžiai) iš viso buvo paminėtas 62 kartus (savęs plagijavimas
paminėtas tik vieną kartą). Tai patvirtina akademinės bendruomenės išsakytą požiūrį, kad
plagijavimas yra svarbus mokslinių tyrimų etikos klausimas Lietuvoje.
Mokslinių tyrimų etika etikos komisijų narėms ir nariams asocijavosi su akademinių
pažeidimų vengimu, o konkrečiau – su neplagijavimu. Atsakydami į klausimą „Kaip Jūs
galėtumėte apibrėžti mokslinių tyrimų etiką?“, 11 informančių ir informantų savo
apibrėžimuose minėjo plagijavimo terminą, pvz.: „Pagrinde mes suprantam mokslinių tyrimų
[etiką] kaip tai, ar etiškai mes pateikiam informaciją, ar etiškai naudojamės informacija, ar
neplagijuojam“ (vU). Tą gali paaiškinti plagijavimui suteikiama svarba mokslinės veiklos
problemų kontekste: „kad nebūtų čia to visų labai bereikiamo ir vis dėlto, bent jau Lietuvoj,
plačiai paplitusio plagijavimo“ (vU), „plagijavimas yra vienas rimčiausių mokslo žmonių
nusižengimų“ (vU), „pirmiausias ir svarbiausias“ (vU) bei „labiausiai žinomas [mokslinių
tyrimų] aspektas“ (vU). Mokslinių tyrimų etiką komisijų nariai supranta per negatyvą,
t. y. kaip nepageidaujamo elgesio, šiuo atveju – plagijavimo draudimus, pvz., „paprasčiausia
būtų tą mokslinių tyrimų etiką apibrėžti per tam tikrus draudimus, kurie visuotinėj
mokslininkų bendruomenėj yra laikoma, kad jie galioja, nepaisant, ar jie įtvirtinti kokiuose
nors universiteto aktuose, ar neįtvirtinti, pavyzdžiui, draudimas pateikti svetimus atradimus,
355

AKADEMINĖ AUTORYSTĖ: PAŽEIDIMAI IR IŠDAVOS

išradimus, mintis, tekstus kaip savo“ (vU). Į plagijavimą šiuo atveju žiūrima kaip į neetiško
elgesio pavyzdį, priešingą sąžiningam, etiškam moksliniam elgesiui.
Plagijavimas taip pat laikomas mokslinių tyrimų etikos būklės rodikliu: šį terminą etikos
komitetų atstovės ir atstovai minėjo atsakydami į klausimą „Kaip Jūs galėtumėte apibūdinti
mokslinių tyrimų etikos būklę Jūsų organizacijoje?“. Kai kurios informantės ir informantai
nesusidūrė su plagijavimu ir negirdėjo apie tokius atvejus savo institucijose, kitos / kiti
pažymėjo, kad plagijavimo atvejai reti ir nežymūs. Būtent per šių atvejų retumą išryškėja
plagijavimo nebuvimo kaip institucinės garbės bei prestižo kriterijaus svarba: „Būna ten
kituose universitetuose, ten ir tuos straipsnius nuplagijuoja, ir dar ten visokių pasitaiko, bet
pas mus tokių nėra buvę“ (vI). Tokiais atvejais savo institucija didžiuojamasi.
Tais atvejais, kai informantės ir informantai minėjo plagijavimo terminą, tai buvo daroma
apibūdinant etikos komiteto funkciją prižiūrėti, kad mokslinių tyrimų rezultatai būtų
„korektiškai, tinkamai publikuojami, kad nebūtų plagiato, plagijavimo, kompiliavimo atvejų,
kad tas pats straipsnis nebūtų perrašinėjamas netinkamai keletą kartų“ (vI) ir konstatuojant
žinių ribotumą nustatant plagijavimo atvejus: „čia yra eksperto darbas. <...> Reikia samdyti
ekspertą, kuris skaitytų ir įvertintų, ar tai yra plagiatas“ (vU). Tuo metu Bioetikos komiteto
nariai atsiribojo nuo plagijavimo tikrinimo ir duomenų falsifikavimo kaip savo funkcijos:
„komitetas <...> tiesiogiai su moksliniu sąžiningumu nedirba <...>, tokie dalykai, kaip
plagijavimas arba fabrikavimas duomenų, čia jau būtų kitų turbūt institucijų reikalas“
(BEK), nors kiti pažymėjo, kad „mokslinių tyrimų medicinos etikos komisijose per mažai
dirbama, taip vadinkim, plagiato, pakartojimo, kažkokių perrašymų, nukopijavimų,
<...> kartojasi tas pats darbas iš vienos konferencijos į kitą ar iš vieno spaudinio į kitą to
paties autoriaus“ (D).
Kitas kontekstas, kuriame informantės ir informantai minėjo konkrečius plagiato atvejus – tai
jų darbo turinys – svarstyti tiek studentų, tiek dėstytojų ir mokslininkų nusižengimus:
„bandoma plagijuoti kai kuriuos kai kurių mokslininkų tyrimus <...> rašant ar tai knygas,
<...> pasitaiko bandymas plagijuoti atskirus skyrius“ (vU). Vienas informantas iš
valstybinio universiteto minėjo, kad aptikus nusižengimus studentams gali būti leidžiama
pasitaisyti: nustačius plagijavimą, studentai galėjo tęsti studijas, tik turėjo nuplagijuotus
darbus – kursinį ir diplominį – perrašyti. Dėstytojai už tokius nusižengimus gali būti pašalinti
iš universiteto, tačiau nėra jokių apribojimų tęsti akademinę karjerą kitose aukštojo mokslo
institucijose: „Vienas atvejis buvo labai rimtas: plagiato atvejis <...>, komisija rekomendavo
rektoriui nutraukti su ja darbo sutartį, bet <...> išėjo tučtuojau savo noru iš <...>
universiteto ir, kiek žinau, dirba, nepaisant nieko, kitame universitete“ (vU). Principingų
veiksmų trūkumą informantės ir informantai aiškino inertiška tolerancija ir susiklosčiusia
akademinių institucijų kultūra: „vyraujanti nuostata buvo šiek tiek seniau, kad jeigu tu
nurodai šaltinį, tai tu ten gali pusės puslapio dydžio citatą parašyti be kabučių, ir tai nebuvo
laikoma plagijavimu, <...> visi šitie dalykai susiję tam tikra prasme su kultūra, o kultūra
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formuojasi ilgai“ (nvU), „nuo bendros visuomenės kultūros priklauso ir tam tikra etikos
būklė šioje srityje <...>, mūsų visuomenės būklė <...> nepriskiriama labai aukštai, tai, ko
gero, ir akademinės etikos srityje mes turim tas pačias problemas: ir plagiato, ir citavimo, ir
šaltinių, ir kitų autorių duomenų panaudojimas nenurodant“ (vU).
Kitos įvardintos plagijavimo priežastys gali būti suskirstytos į du lygmenis: mikro ir makro.
Mikro (ar individualaus) lygmens priežastys priklauso nuo subjektyvių faktorių: mokslininko
moralės, vertybių sistemos. Rašytinių ir nerašytinių etikos normų laužymas, informančių ir
informantų nuomone, yra suprantamas kaip prastos šeimos socializacijos ir auklėjimo
pasekmė bei visų vertybių, ne vien moksle, praradimas. Makro (ar mokslo sistemos) lygmens
priežastys priklauso nuo bendros mokslo vertinimo sistemos, neadekvačių reikalavimų
mokslininkams, kurių jie negali įgyvendinti, pvz., reikalaujamo mokslinių publikacijų
skaičiaus moksliniuose žurnaluose ir pan. Tačiau požiūris, kad mokslinių tyrimų etika yra
asmeninis dalykas, o šeima atsakinga už mokslininkės ar mokslininko ugdymą ir etinių
normų įdiegimą, niveliuoja mokslo ir tyrimų organizacijų galimybę vykdyti etikos mokymus:
„Tai jeigu mes aiškinsime, kad neetiška yra plagijuoti arba neetiška necituoti, atrodo, ką gi
čia aiškinti. Čia reikia tiesiog, kad žmogus turėtų viduje tą jausmą“ (vU). Taip grįžtama prie
stereotipinio požiūrio, kad nėra prasmės šviesti suaugusių žmonių etikos tema (Vasiljevienė,
2004), nes tarsi viskas ir žinoma: „turim [mokymus] tik studentams, kad jie diplominių darbų
neplagijuotų <...> o kad vykdytume dar kokią nors priežiūrą mokslininkų, tai čia net
neįmanoma, aš galvoju; tai ir nevykdome“ (vU). Tokio požiūrio keliamą riziką jau aptarėme
III monografijos dalyje. Kita vertus, kaltės dėl mokslinių tyrimų etikos pažeidimų
priskyrimas mokslo sistemai gali būti suprantamas kaip tokių pažeidimų racionalizavimas,
asmeninės atsakomybės eliminavimas. Todėl svarbus vieno informanto svarstytas mezo
(institucinio) lygmens galimų mechanizmų įvedimas institucijose siekiant išvengti
plagijavimo: „plagiatą pateikia kaip savo darbą. Ar turi atsakyti tik tas asmuo, ar turi
atsakyt ir visa įstaiga, kuri turi prižiūrėt viduj tą savo asmenį, kad jis taip nedarytų?
Tai kalbame turbūt apie tų papildomų kažkokių mechanizmų poreikį <...>, ne tiktai
moralinis svertas, bet <...> finansinis ar administracinis“ (vU). Taigi kaip jau aptarėme ir
III monografijos dalyje apie atsakomybės už etikos pažeidimus dalinimąsi, sunku tikėtis
įveikti institucijoms žalą darančias etines problemas, jeigu tik individas laikomas atsakingu
už jų pažeidimus. Šiuo požiūriu aukštojo mokslo institucijoms reikia dar daug mokytis net ir
iš verslo, kuris jau geba prisiimti atsakomybę už netinkamus savo darbuotojų poelgius,
keisdamas savo vadybos sistemas.
Neformalus požiūris į plagijavimo apibrėžtis: interviu su mokslinių žurnalų redaktorių
kolegijų atstovėmis ir atstovais rezultatai.
Žurnalų redaktorių kolegijų atstovių ir atstovų nuomone, plagijavimo apibrėžimo ir
detalizavimo trūkumas reikalavimuose autoriams yra bendros žurnalo politikos plagijavimo
klausimu trūkumo pasekmė. Tik nedaugelis žurnalų tokias politikas turi, o redaktorių
kolegijos yra svarsčiusios galimų veiksmų modelius aptikus plagijavimo atvejus ir tai tik
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neoficialiai. Viena vertus, informančių ir informantų požiūriu, politika ir procedūros
nereikalingos, kadangi joms nėra aktualaus poreikio, o jeigu kiltų plagijavimo klausimai, jie
būtų tuo pat metu išsprendžiami. Kita vertus, informantės ir informantai pripažino, kad tokia
situacija, ypač citavimo taisyklių neapibrėžtumas, nėra ideali ir ją reikia keisti. Pačios
informantės ir informantai plagijavimą linkę apibūdinti per citavimo pažeidimus ir
saviplagiatą. Pastarosios plagiato formos atžvilgiu jos / jie išskyrė dvi tendencijas. Viena, tai
„tekstų dauginimas neįnešant jokio reikšmingo indėlio“. Šios formos atžvilgiu redaktorių
kolegijos atstovės ir atstovai pasisakė kategoriškai neigiamai. Antruoju atveju galima išskirti
pasikartojantį to paties tyrimo metodologijos, literatūros apžvalgos rezultatų aprašymą
keliuose straipsniuose, kuris „tiesiog neišvengiamas“, todėl ir nelaikytinas saviplagiatu ir
etikos pažeidimu.
Plagijavimo prevencijos procedūriniu požiūriu, visos redaktorės ir redaktoriai minėjo
plagiato patikros sistemas kaip pirminį jo aptikimo instrumentą. Jų teigimu, „anksčiau
plagiato atvejai buvo dažni, dabar, kai yra duomenų bazių tikrinimo sistema, plagijavimo
atvejai reti“, tačiau kai kurios informantės ir informantai pripažino, kad „yra keletas subtilių
būdų, kaip išvengti raudono signalo, kad jau viršytas sutampančio teksto procentas“.
Patikros sistemos padeda nustatyti plagijavimo atvejus, kai tekstas rašomas ta pačia kalba.
Todėl dažnų dvigubo publikavimo atvejų „pavyksta“ išvengti, skelbiant tą patį tekstą
skirtingomis kalbomis. Kita vertus, dar daugelis žurnalų redaktorių negali naudotis šia
programine įranga, nes jų institucija tam neskiria lėšų. Tokiais atvejais problemos
sprendžiamos vyriausiųjų redaktorių, jų pavaduotojų, kalbos ar techninių redaktorių,
recenzentų pastangomis, kurie laikomi „atsakingais už plagiato bei saviplagiato,
tendencingo citavimo identifikavimą“. Tą įmanoma padaryti individų pastangomis, nes
Lietuvos mokslo bendruomenė yra maža ir joje vieni kitus pažįsta, tad „lengva įtarti, kur jau
kažkas netinkamo... tiesiog galima pastebėti, kad kažko trūksta teksto struktūroje, argumentų
dėstyme“. Tuomet užtenka „pagooglinti sakinio dalį“, kad būtų aptiktas originalus šaltinis.
Todėl, redaktorių nuomone, tinkamai atrinktų recenzentų duomenų bazė ir aukštas redaktorių
kolegijos profesionalumo lygis yra labai svarbūs. Kita priemonė aptinkant plagiatą ir
kovojant su juo yra bendradarbiavimas tarp redaktorių kolegijų ir aukštojo mokslo
institucijų: „paviešintas plagijavimo atvejis sustabdytų asmens karjerą moksle“. Vis dėlto nė
viena iš informančių ar informantų interviu neminėjo, ar susidūrus su plagijavimo atveju
kreiptasi į instituciją, kurioje buvo vykdyti moksliniai tyrimai. Kalbėdami apie savo santykį
su etikos komitetais redaktorių kolegijų atstovės ir atstovai buvo linkę priskirti etikos
mokymus etikos komitetams organizacijose. Redaktorės ir redaktoriai sutiko, kad jie tam
tikra dalimi vykdo akademinės bendruomenės edukaciją (pvz., aiškindami, kaip ir kodėl
turėtų būti vengiama etikos pažeidimų), tačiau pabrėžė, kad ši funkcija nėra redaktorių
kolegijos pareigybės dalis.
Atsižvelgiant į tai, kad žurnalų leidėjai nėra apibrėžę procedūrų ir taisyklių, kurių redaktorių
kolegijos turėtų laikytis, aptikusios plagiato atvejus, veiksmai ir jų seka priklauso tik nuo
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redaktorių asmenybės ir suvokiamo pažeidimų rimtumo. Pavyzdžiui, kai kurios redaktorės ir
redaktoriai minėjo, kad jeigu citavimo klaidos yra nereikšmingos, jie tik perspėja autorę ar
autorių ir prašo jos / jo pataisyti rankraštį. Be to, jeigu „recenzentas pastebi tendencingą kai
kurių autorių citavimą, jis prašo argumentuoti tokio citavimo būtinybę“. Tais atvejais, kai
rankraščio kokybė įvertinama kaip žema dėl citavimo netikslumų ir kitų pažeidimų,
straipsnis atmetamas, o autorė ar autorius įtraukiami į „juodąjį sąrašą“.
Svarstydami apie tyrėjų plagijavimo priežastis redaktorių kolegijų atstovės ir atstovai išskyrė
dvi, kurios iš dalies pateisina plagiatą. Viena vertus, tai žinių ir patirties trūkumas, žemas
akademinis raštingumas, kuris būdingas jaunesniems, mažiau patyrusiems tyrėjams ir
tyrėjoms. Kita vertus, tai paviršutiniškumas, noras kuo daugiau publikuoti dėl reikalavimų
tyrėjams jų institucijose, kuris būdingesnis labiau patyrusiems mokslininkams ir
mokslininkėms: „tipiškas plagiatorius yra kažkas tarp docento ir profesoriaus“, kažkas, kas
jau turi reputaciją. Tuo metu vidutinio amžiaus mokslininkai ir mokslininkės, informančių ir
informantų nuomone, yra mažiau linkę rizikuoti ir plagijuoti.
Apibendrinant mokslinių žurnalų redaktorių kolegijų atstovių ir atstovų požiūrį į plagijavimą
ir patirtį sprendžiant su juo susijusius atvejus, darytina išvada, kad kuo aukštesnis žurnalo
lygis, tuo mažesnė tikimybė, kad autorės ir autoriai pateiks jiems plagijuotus straipsnius.
Kadangi Lietuvoje leidžiami aukščiausiai vertinami moksliniai žurnalai yra susiję su
tarptautinėmis leidyklomis, netinkamo elgesio vengimas gali būti susijęs ne tik su žurnalo
kokybe, bet ir tarptautine leidinio auditorija, kuri deskriptyviai verčia savireguliuotis ir
vengti netinkamo elgesio.

3. Akademinės autorystės etikos pažeidimai: recenzavimo
praktikos ir jų išdavos
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė, Reda Adomaitienė
Apytiksliai du trečdaliai apklausos dalyvių yra susidūrę su tokiomis situacijomis, kai du ar
daugiau publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzentų pateikia prieštaringas recenzijas,
kai publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzijoje remiamasi išskirtinai asmenine
nuomone ir patirtimi, bet ne faktais ar objektyviais kriterijais, kai gaunama neišsami,
fragmentiška, neaiški publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzija, tačiau tik vos kelių iš
jų aplinkoje tai yra nuolatinės praktikos (6.6 lentelė). Tiksliau, remiantis apklausos duomenimis,
tokios praktikos galimai dažnesnės fizinių ir socialinių, bet ne kitose mokslo srityse tarp mokslo
laipsnius turinčių bendruomenės narių. Tačiau, jei prieštaringų recenzijų gavimas yra galimai
dažnesnis įvykis tarp universitetuose pedagoginį darbą daugiausiai dirbančių mokslininkių ir
mokslininkų, tai publikavimui pateiktų mokslinių straipsnių recenzijų, kuriose remiamasi
išskirtinai asmenine nuomone ir patirtimi, bet ne faktais ar objektyviais kriterijais, gavimas yra
galimai dažnesnis įvykis tarp mokslinių tyrimų institutuose mokslinį darbą daugiausiai dirbančių
mokslininkių ir mokslininkų. Vėlgi labai svarbu prisiminti, kad šiuo atveju kalbama tik apie
labai tikėtinas, bet toli gražu ne faktines tendencijas.
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6.6 lentelė. Susidūrimų su mokslinės autorystės etikos pažeidimais dažnumas skirtingose apklausos dalyvių grupėse. Mokslinių straipsnių recenzavimo praktikos
9 klausimas. Ar rengiant ir/arba teikiant publikavimui savo mokslinius straipsnius Jūs kada nors buvote tokioje situacijoje, kai ...

6.6 lentelės tęsinys. Susidūrimų su mokslinės autorystės etikos pažeidimais dažnumas skirtingose apklausos dalyvių grupėse. Mokslinių straipsnių recenzavimo praktikos
9 klausimas. Ar rengiant ir/arba teikiant publikavimui savo mokslinius straipsnius Jūs kada nors buvote tokioje situacijoje, kai ...
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Ne, niekada nuolatinė Ne, niekada nuolatinė Ne, niekada nuolatinė
praktika...
praktika...
praktika...
%
%
%
%
%
%
n
nuo
n
nuo
n
nuo
n
nuo
n
nuo
n
nuo
visų
visų
visų
visų
visų
visų
31
37
3
4
38
45
2
2
24
29
2
2

9.12. ...recenzentas atskleidė
9.11. ...buvo mėginama
savo tapatybę straipsnio audaryti įtaką recenzento
toriui (autoriams) ir darė
veiklai nepagrįstai
spaudimą būti bendraautosiekiant gauti teigiamą ar
riumi, grasindamas neigianeigiamą mokslinio
ma recenzija, pažintimi su
straipsnio recenziją?
redaktoriumi, kt.?
Taip, tai
Taip, tai
Ne, niekada nuolatinė Ne, niekada nuolatinė
praktika...
praktika...
%
%
%
%
n
nuo
n
nuo
n
nuo
n
nuo
visų
visų
visų
visų
69
82
1
1
78
93
0
0
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4
0
0
1
0
4
0
0
0,7
1
0
1
SN
-

*Vid. – aritmetinis vidurkis; SN – standartinis nuokrypis; Min – mažiausia reikšmė; Maks – didžiausia reikšmė.
Pastaba: detalūs variantų „Kita“ aprašymai pateikti monografijos metodologinės dalies 12 priede, kuriame pateikiami pirminiai anketinės apklausos rezultatai – visų apklausos metu
surinktų duomenų aprašomosios statistinės charakteristikos.
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Darbovietė Universitetas
84
56
Mokslinių tyrimų
25 16,7
5
20
0
0
7
28
2
8
8
32
0
0
17
68
1
4
22
88
1
institutas
Kolegija
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kita
41 27,3 12
29
2
5
15
37
2
5
13
32
1
2
33
80
0
0
38
93
0
Iš viso:
150 13,1 48
32
5
3
60
40
6
4
45
30
3
2
119
79
2
1
138
92
1
Atliekama Pedagoginis darbas 25 16,7 13
52
1
4
12
48
1
4
9
36
1
4
21
84
0
0
23
92
0
veikla
Mokslinis tiriama25 16,7
7
28
0
0
10
40
2
8
8
32
0
0
15
60
2
8
23
92
1
sis darbas
Administracinis
1
0,7
1
100
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
100
0
0
1
100
0
darbas
Kita
99
66
28
28
4
4
38
38
3
3
64
65
2
2
82
82
0
0
91
92
0
Iš viso:
150 13,1 49
33
5
3
61
41
6
4
97
65
3
2
12
8
2
1
138
92
1
Narystė
Ne
91 61,5 38
42
2
2
42
46
4
4
36
40
1
1
71
78
2
2
83
91
1
redakcinėje Taip
57 38,5 10
18
2
4
37
65
1
2
9
16
1
2
46
81
0
0
53
93
0
kolegijoje Iš viso:
148 12,9 48
32
4
3
79
53
5
3
45
30
2
1
117
79
2
4
136
92
1
*
Min
Vid.
SN Maks Vid. SN Vid. SN Vid. SN Vid. SN Vid. SN Vid. SN Vid. SN Vid. SN Vid. SN Vid.
Amžius
25
44,9 11,20 72
43 11,31 39 8,44 42 10,72 39 7,68 42 10,81 41 11,53 44 10,90 32 3,54 45 11,13 35
Dirba nuo
1969
1995 11,35 2013 1996 12,06 2001 8,52 1997 10,96 2000 7,23 1997 11,68 1998 10,44 1995 11,15 2006 2,83 1995 11,26 2004
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Dauguma (65 –100 proc.) apklausoje dalyvavusių Lietuvos mokslo bendruomenės narių teigė,
kad niekada neteko susidurti su tokiomis situacijomis, kai buvo mėginama daryti įtaką
recenzentės ar recenzento veiklai nepagrįstai siekiant gauti teigiamą ar neigiamą mokslinio
straipsnio recenziją ar kai recenzentė ar recenzentas atskleidė savo tapatybę straipsnio autorei ar
autoriui (autoriams) ir darė spaudimą būti bendraautoriumi, grasinant neigiama recenzija,
pažintimi su redaktore ar redaktoriumi ir pan. Šiuo atveju taip pat galima atkreipti dėmesį į
galimai didesnį pastarųjų praktikų dažnumą tarp fizinių mokslų srityje mokslinių tyrimų
institutuose dirbančių mokslinį darbą asmenų. Tačiau šis pastebėjimas taip pat yra labai sąlyginis.
Be to, kaip rodo vidutinių vertinimų palyginimai (6.3 pav.), iš esmės netinkamos (ar
prieštaringos) recenzavimo praktikos neša silpnesnes (neigiamas) išdavas, nei anksčiau
minėtos netinkamos mokslinio straipsnio autorių sąrašo sudarymo ar (per)citavimo praktikos.
Konkrečiau, apklausos dalyvių nuomone, stipriausios tokių situacijų, kai straipsnio
recenzentė ar recenzentas verčia straipsnio autorę (-es) ar autorių (-ius) įtraukti ją / jį į
autorių sąrašą, išdavos yra emocinė žala straipsnių tikrosioms autorėms ir tikriesiems
autoriams; papildomai, tokios praktikos sukuria prielaidas mokslo bendruomenės
demoralizavimui ir demotyvavimui, mažina pasitikėjimą mokslo bendruomenėje, menkina
6.3 pav. Etikos pažeidimų, susijusių su mokslinių straipsnių recenzavimo praktikomis,
išdavų stiprumas
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6.3 pav. tęsinys. Etikos pažeidimų, susijusių su mokslinių straipsnių recenzavimo praktikomis,
išdavų stiprumas

Pažeidimų išdavos:
Daro emocinę žalą straipsnių autoriams (pvz., nuoskauda, nepasitenkinimas, nusivylimas).
Daro žalą straipsnių autorių statusui (pvz., menkesnis pasitikėjimas, nepakankamas gebėjimų įvertinimas
institucijose).
Riboja straipsnių autorių karjerą, kilimą hierarchinėmis pozicijomis moksle.
Didina straipsnių autorių nepasitikėjimą mokslo sistema, mokslo reikalingumu (formuoja požiūrį „mokslas dėl
mokslo“).
Sudaro sąlygas atskirų individų pasiekimų iškraipymams ir tuo būdu sukuria sąlygas nesąžiningai konkurencijai.
Sukuria prielaidas mokslo bendruomenės demoralizavimui.
Sukuria prielaidas mokslo bendruomenės demotyvavimui.
Mažina tyrimo rezultatų bei mokslinio straipsnio patikimumą ir validumą, ir tuo būdu riboja tyrimų rezultatų
panaudojimo praktikoje galimybes.
Menkina mokslo žurnalo, kuriam teikiamų straipsnių recenzavimo procese pasitaiko tokia praktika, prestižą.
Menkina mokslo srities, kurios mokslinių straipsnių recenzavimo procese pasitaiko tokios praktikos, prestižą.
Trikdo mokslinės informacijos sklaidą ir apriboja mokslinę diskusiją, dėl ko stabdomas ir mokslo progresas.
Mažina tarpusavio pasitikėjimą mokslo bendruomenėje.
Mažina pasitikėjimą tyrimų rezultatais ir mokslu visuomenėje apskritai.
Mažina pasitikėjimą mokslo bendruomene kaip profesine grupe.

mokslo žurnalo, kuriam teikiamų straipsnių recenzavimo procese pasitaiko tokia praktika,
prestižą, ir t. t. Visos kitos vertinimui pateiktos netinkamos mokslinių straipsnių recenzavimo
praktikos – tai yra, neobjektyvus, tendencingas, neprofesionalus ir / arba atmestinis
mokslinių straipsnių recenzavimas, spaudimas recenzentei ar recenzentui siekiant gauti
tendencingą straipsnio recenziją – taip pat neša gana stipriai neigiamas išdavas. Pastebėtina,
kad šiame kontekste silpniau (neigiamai) veikia tik tai, kai būna pateikiamos prieštaringos
mokslinių straipsnių recenzijos.
Papildomuose, nors ir negausiuose, komentaruose buvo atkreipiamas dėmesys į tai, kad
„netinkamas mokslinių straipsnių recenzavimas atstumia mokslininkus nuo konkrečių
leidinių, verčia žvalgytis į kitų šalių spaudą“, kad „kad per tai yra supriešinami Lietuvos
mokslininkai ir institucijos, kai pabandoma per recenzijas suvedinėti sąskaitas“. Be to,
recenzavimo procese „vienas žmogus gali atmesti tavo tyrimų rezultatus keršydamas dėl tam
tikrų dalykų“ ir „taip gali baigtis mokslininko karjera, nes lengviau nueiti į verslą nei kovoti
su vėjo malūnais“. Tačiau šie dalykai nėra būdingi išskirtinai Lietuvos mokslo žurnalams.
Kitaip sakant, nors kai kuriuose komentaruose buvo sakoma, kad „recenzento įtraukimo į
bendraautorius ar spaudimo jam darymo – tai nežinau, kur čia taip gali atsitikti <...> čia
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matyt tik lietuviškuose žurnaluose tokie <dalykai> galimi...“, kituose buvo pastebima, kad
„net ir Europoje susiduriame su neobjektyvumo ir asmeniškumo atvejais“.
Be to, komentaruose taip pat atkreipiamas dėmesys į mokslinio recenzavimo reikšmingumą
sakant, kad „recenzijos turi ne mažesnę (o mano nuomone – didesnę) mokslinę vertę, negu
pats straipsnis, nes recenzijos yra tai, kas (idėjų ir argumentų) juodraštį paverčia moksline
publikacija – mokslu“. Tačiau, viena vertus, recenzavimo procesų pasėkoje „daug nepagrįstų
idėjų tapo mokslu, o genialių idėjų buvo numarinta būtent recenzentų dėka“. Dar daugiau:
„Būna, kad recenzentas „nugvelbia“ idėją ir publikuoja pats kažką panašaus,
parašydamas tendencingai neigiamą recenziją. Bet ar yra nors kada buvęs atvejis, kad
recenzentas „prašytųsi“ į autorius? <...> Recenzentus spausti gali tik žurnalo
redaktoriai, nes tik jie žino recenzentų pavardes, tai kitų atvejų nevertinau.“
Komentare keliamo klausimo kontekste vis dėlto verta apsvarstyti tai, kad pasitaiko atvejų,
jog būtent recenzenčių ir / arba recenzentų darbo dėka straipsnis tampa moksliniu straipsniu
(kas buvo pastebima ir ankstesniame komentare). Tokiais atvejais tikrai iškyla dilema, kas ir
kokį indėlį įnešė į straipsnio rengimą – tai yra, kas yra teisėtas autorius. Žvelgiant iš kitos pusės
ir apskritai vertinant atskirus komentarus, vis dėlto verta prisiminti, kad tam tikros faktinės
(asmeninės) patirties neturėjimas (pvz., komentaruose gana dažnai minima, kad „nesusidūriau,
todėl negaliu vertinti“) neturėtų riboti bendrojo refleksyvumo ir kritinio mąstymo.
Sugrįžtant prie recenzavimo svarbos vertinimo, kita vertus, svarbu pastebėti ir tai, kad
egzistuoja „problema, kad į recenzijas kartais nekreipiama dėmesio: net ir parašius, kad
publikacija negali būti skelbiama dėl plagiato ir žurnalui ją atmetus, atsiranda kitas
žurnalas, kuris ją išspausdina“. Ir apskritai:
„Recenzavimas niekada nebuvo idealus. Kadangi recenzavimas yra niekaip
neapmokamas ir niekaip mokslo valdyme nėra skatinamas ir gerbiamas, todėl tai
daugiau priklauso tik nuo recenzentų geranoriškumo. Tai yra savotiška loterija.
Nepagrįstos ir neteisingos recenzijos žinoma, kad žeidžia. Bet problemos sprendimo
reikia ieškoti ne ten.“
Taigi, koks galėtų būti sprendimas?

Apibendrinant: praktiniai autorystės, citavimo ir recenzavimo
Lietuvos mokslo žurnaluose aspektai
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė, Reda Adomaitienė
Pratęsiant ir praplečiant ankstesniuose šios dalies skyriuose ir monografijos dalyse nagrinėtą
mokslinės autorystės tematiką bei sugrįžtant į Lietuvos mokslo žurnalų, kaip autorystės
klausimus kontroliuojančių institutų, erdvę, galima prisiminti, kad visgi formalūs autorystės
apibrėžimai žurnaluose yra skurdūs. Be to, mokslo žurnalų redaktorių teigimu, egzistuoja du
autorinių teisių variantai: arba autorinės teisės priklauso leidiniui, kuriame publikuotas
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straipsnis; arba jos tiesiog nėra apibrėžiamos ir pagal nutylėjimą laikomasi nuomonės, kad
teisės priklauso žurnalą leidžiančiam universitetui. Šiame kontekste žurnalų atstovės ir
atstovai minėjo, jog vadovaujamasi autorinių teisių įstatymu, kuris nurodo, kad „Autorius yra
kūrinį sukūręs fizinis asmuo“ (II.6.1) ir kad jei kūrinys sukurtas „atliekant tarnybines
pareigas ar darbo funkcijas“ (kas ir yra mokslo straipsnių rengimas šiandien), tai „Turtinės
autorių teisės į kūrinį <...> išskyrus kompiuterių programas, 5 metams pereina darbdaviui,
jeigu kitaip nenustatyta sutartyje“ (II.9.2).
Dauguma interviu dalyvių tvirtino, kad konfliktų dėl autorinių teisių jų praktikoje nebuvo
pasitaikę. Kaip aiškino žurnalų redaktorės ir redaktoriai, „kuriais atvejais čia suveikia“ žurnalo
apsidraudimas iš anksto nustatant sąlygą, jog autorius nurodytų priklausymą tik vienai
institucijai. Tai yra, nors „užsienyje pasitaiko, kad žurnalai leidžia nurodyti priklausymą
kelioms institucijoms, [mūsų žurnale autorius] negali atstovauti abiejų organizacijų, nes už
vieną straipsnį atsiskaitai tik vienai institucijai“. Tačiau kai kurių redaktorių praktikoje vis dėlto
pasitaiko „nesusipratimų“, susijusių su autorės ar autoriaus nurodyta institucine
priklausomybe. Pavyzdžiui, straipsnis rašomas kaip projekto rezultatas, tačiau nurodoma
institucinė priklausomybė universitetui. Tokiu atveju žurnalo pozicija paprasta: institucinių
priklausomybių fiksavimas nėra žurnalo kompetencija, todėl situaciją aiškinasi ir sprendžia
autorius su susijusiomis institucijomis. Tokiais atvejais „žurnalas gali tik padėti autoriui –
sekančiame numeryje parašo, kokiai institucijai vis tik priklausė tas autorius“.
Kitokio pobūdžio konfliktinės situacijų – konfliktų tarp autorių ir kitų proceso dalyvių –
pavyzdžiui, skundų dėl galimai nuplagijuoto teksto, straipsnio idėjos, koncepcijos, viso
straipsnio; skundų, jog recenzentas parašė neigiamą atsiliepimą su sprendimu atmesti
straipsnį ir vėliau pasisavino idėją / koncepciją / modelį; ir pan. – interviu dalyvavusių
žurnalų atstovių ir atstovų praktikoje nepasitaikė arba (prisimenant kasdieniuose pokalbiuose
atsirandančias temas) jie tiesiog buvo nutylimi.
Autorinių teisių apsaugos kontekste svarbu atkreipiant dėmesį priminti, kad dauguma
Lietuvos mokslo žurnalų pateikia konkrečiai ir aiškiai išdėstytas citavimo ir nuorodų į kitų
autorių darbus pateikimo taisykles, tačiau retame žurnale apibrėžiama, kas yra laikoma
plagiatu ir kaip bus elgiamasi tokiu atveju, jei pažeidimai bus aptikti. Taigi dauguma žurnalų
formaliai apibrėžtos politikos plagiato ir kitų citavimo klaidų atžvilgiu neturi, tačiau, kaip
interviu minėjo redaktorės ir redaktoriai, kai kurių žurnalų redakcinėse kolegijose
neformaliai yra aptarti tam tikri elgesio modeliai tokiais atvejais. Vienų apklausos dalyvių
nuomone, tokia politika ir elgesio taisyklės tarsi nėra būtinos – to tiesiog neprireiks arba
klausimas išsispręs, kai tai nutiks; kitų dalyvių buvo pripažįstama, kad apibrėžti principinę
nuostatą netinkamo citavimo atžvilgiu žurnale reiktų. Tik išskirtiniais atvejais buvo
pastebima, kad priklausant tam tikroms tarptautinėms organizacijoms laikomasi jau nebe
savų (dažnai formaliai neapibrėžtų ir tik nutylėjimo būdu sekant tradicijas taikomų taisyklių),
bet prisijungiama prie tarptautiniu lygiu nustatytų standartų. Šioje plotmėje pastebėtina
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tendencija: „kuo aukštesnio lygio leidiniui pateikiamas straipsnis, tuo mažiau plagiavimo ir
kitų su autoryste susijusių pažeidimų, kadangi aišku, kad toks straipsnis nebus publikuojamas“.
Procedūros prasme, daugumoje žurnalų (tačiau – svarbu – ne visuose, kadangi tam nėra lėšų)
teikiami publikavimui mokslo straipsniai tikrinami naudojant plagijavimą fiksuojančią
kompiuterinę programą. Tačiau, pažymėtina, jog ši programa padeda aptikti tik straipsnius,
publikuotus ta pačia (t. y. anglų) kalba. Kai kuriuose žurnaluose plagijavimo galimybę
tikrina vyr. redaktorius ar vyr. redaktorė ar redaktorės / redaktoriaus pavaduotojai ir
pavaduotojos, dar kituose – kalbos redaktorė ar redaktorius, recenzentės ir / arba recenzentai,
kurios / kurie ir „atsako už plagijavimą ir saviplagijavimą, tendencingą citavimą“.
Apskritai, kaip tvirtino apklausos dalyvės ir dalyviai, pastebima tendencija: „anksčiau
plagijavimo atvejai buvo dažni; dabar, kai yra duomenų bazių tikrinimo sistema, plagiavimo
atvejų pasitaiko daug rečiau, vienetai“. Tačiau kartu ir pripažįstama, kad nors
naudojamomis patikros sistemomis galima atpažinti netinkamas citavimo praktikas, vis dėlto
ne visas, kadangi „yra daug rafinuotų būdų apeiti tuos raudonai degančius procentus“.
Kita vertus, kadangi Lietuvos mokslo bendruomenė nėra didelė ir „visi gerai žino daugumą
autorių, lengva įtarti, kur kažkas ne taip pagal teksto struktūrą, argumentavimo seką, matosi
iškart, kad kažko trūksta; o kai kyla įtarimas, užtenka į google įvesti ir gali aptikti“.
Taip pat ir dėl citavimo klaidų dažnumo žurnalų redaktorės ir redaktoriai turėjo skirtingas
individualia patirtimi pagrįstas nuomones. Kai kurių informančių ir informantų praktikoje
citavimo taisyklių pažeidimų išvis nebuvo pasiteikę; kitų – tik labai retai; dar kitos ir kiti
teigė, jog citavimo klaidos ir savęs plagijavimas pasitaiko gana dažnai. Be to, redaktorių
praktikose pasitaiko tokių atvejų, kai tą patį straipsnį mėginama pateikti publikavimui
keliuose žurnaluose. Toks darbas (dažniausiai) tiesiog atmetamas atsisakant publikuoti.
Pavyzdžiui, kai kurių redkolegijų praktikoje yra buvę atvejų, kai autoriai ir / arba autorės
nebuvo informuoti konferencijos organizatorių, jog jų teikti straipsniai bus publikuoti
konferencijos medžiagoje. Tokie išskirtiniai atvejai buvo sprendžiami autorių, kurie
kontaktavo su konferencijos organizatoriais ir prašė ar reikalavo, kad straipsnis būtų
pašalintas iš konferencijos medžiagos. Be to, kita vertus, tam tikri ribojimai plėtoti žurnalo
publikuojamą mokslinę diskusiją stabdo ir tarptautiniai standartai. Pavyzdžiui, žurnalų
redaktorių praktikoje taip pat yra buvę atvejų, kai reitinguojančios agentūros (pvz., Thomson
Reuters ir pan.) yra sustabdžiusios žurnalų veiklą, kadangi, agentūrų nuomone, buvo per
daug cituojami kiti to paties žurnalo darbai. Todėl redkolegijų užduotys pasipildė ir nauju
uždaviniu – bendradarbiaujant su autoriumi ar autore, trinti tame pačiame žurnale
publikuotus ir esamai referuojamus šaltinius.
Netinkamo citavimo praktikų pateisinimas gan trivialus: taip daroma „dažniausiai iš
nežinojimo, kad taip negalima“ (nors anksčiau pateiktos apklausos dalyvių nuomonės liudija
priešingai: tai (bent gali būti) daroma visiškai sąmoningai). Pagrindinės priežastys, dėl kurių
atsiranda citavimo klaidos – tai (dažniausiai – jaunų autorių) nepatyrimas ir specifinių
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citavimo taisyklių nežinojimas, (dažniau – vyresnių autorių) skubėjimas kuo daugiau
publikuotis; taip pat – mažas akademinis raštingumas, rašymo įgūdžių stoka, rašymo meno
stygius. Kitas šaltinis – per dideli reikalavimai mokslininkams dėl mokslinės veiklos
rezultatų, iš ko kyla paviršutiniškumas, nesąžiningumas, skaičiaus vaikymasis.
Nors „dažniausiai tokias klaidas daro pradedantys mokslininkai, bet nėra išimtis ir
profesoriai“; „tipiškas plagiatorius – tarp docento ir profesoriaus“, kurie jau turi reputaciją,
arba „jauni, siekiantys įsitvirtinti darbų skaičiumi“. Mažiau rizikuoti linkę vidutinio
amžiaus, daktarą apsigynę ir reputaciją susikurti siekiantys mokslininkai. Taigi apibendrinant
apklausos dalyvių žodžiais, „yra žinoma ir matoma daug neetiškų citavimo indeksų kėlimo
pavyzdžių“, tai „labai įsišakniję ir yra dalis korumpuotos mokslo sistemos“.
Trumpai apžvelgiant elgesio būdus praktikoje aptikus plagijavimą, netinkamą citavimą,
savęs plagiavimą, vėlgi reikia atkreipti dėmesį į požiūrių ir nuostatų įvairovę. Kai kuriuose
žurnaluose, ir / arba jeigu klaidos menkos, tiesiog „duodama pastaba autoriui ištaisyti“ arba
jei „recenzentai atpažįsta, kad tendencingai bandoma cituoti tam tikrus autorius, prašoma
pagrįsti citatų reikalingumą“. Kituose žurnaluose, ir / arba jeigu visa darbo kokybė abejotina,
daug citavimo klaidų, matoma, kad piktybiškai blogai cituojama, plagijuojama ir pan. –
straipsnis atmetamas, autorius įrašomas į „juodąjį sąrašą“. Dar kituose žurnaluose – „jei toks
atvejis pasitaikytų“ – būtų informuojama institucija, kurioje dirba autorė ar autorius.
Citavimo klaidų kontekste atskirai išskiriant savęs plagijavimą, vis dėlto reiktų ir vėl atskirti
kelis tokios praktikos tipus. Kai tai yra tiesiog tekstų dauginimas, neįnešant jokių reikšmingų
papildymų, ir kas vienareikšmiškai nėra etiškai priimtina; ir kai tai yra iš esmės neišvengtina
– reikalinga aprašyti tyrimo metodologiją, pateikti informaciją apie ankstesnius teorinius ir
empirinius tyrimus ir pan. Kaip teigė interviu dalyvės ir dalyviai, „jeigu viskas teisingai
pagrindžiama, tokiu atveju tai nėra savęs plagijavimas“, tai priklauso nuo mokslo srities
specifikos ir tyrimo originalumo, rutuliojamos diskusijos svarumo. Tokiu atveju kai kurių
žurnalų redaktorės ir redaktoriai buvo linkę abejoti, ar galima „taip vadinamą
saviplagijavimą“ vadinti vagyste.
Dalijantis savo patirtimis ir nuomonėmis, apklausoje dalyvavę Lietuvos mokslo žurnalų
redaktorės ir redaktoriai tvirtino, kad viena išskirtinai veiksmingų kovos su plagijavimo
praktikomis priemonė – tai viešumas, kadangi „paviešintas plagijavimo atvejis užkirstų
tolesnę to asmens karjerą moksle“. Ir šioje plotmėje, kai kurių apklausos dalyvių nuomone,
galėtų reikšmingai prisidėti universitetų etikos komisijos ne tik viešinant pažeidimų atvejus,
bet ir mokant. Be to, „tiek redaktoriaus, tiek leidinio reputacija gali būti veiksnys, ribojantis
netinkamas autorystės praktikas“. Ir apskritai kovojant su netinkamomis praktikomis
mokslinės autorystės plotmėje pirmiausiai rekomenduojamas viešumas:
„Dėl žurnalo žinomumo, sklaidos, prieinamumo bazėse bei dėl už jo turinį atsakingų
žmonių skaičiaus, kurie suinteresuoti savo atstovaujamo leidinio reputacija, neapsimoka
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smukdyti jo vardo ir veltis į nešvarius žaidimus, todėl stengiamasi išlaikyti aukštą kartelę
autorystės klausimais, nes dėmė asmeniškai kristų visiems redkolegijos nariams.“
Kita kovos su plagijavimu (ir kitomis netinkamomis autorystės praktikomis) priemonė –
tinkamas recenzenčių ir recenzentų parinkimas arba tiesiog redakcinės kolegijos
profesionalumas. Konkrečiau, dirbant atskirose mokslo srityse paprastai žinoma, kas ir
kokias temas tyrinėja, apie ką rašo, todėl yra įmanoma atsekti idėjų ir žinojimo kelius,
kuriuos telieka kruopščiai patikrinti. Taigi viena iš mokslo žurnaluose taikomų praktikų
parenkant straipsnio recenzentes ir / arba recenzentus – tai redakcinės kolegijos kolektyvinis
sprendimas dėl to, kas iš pačios kolegijos ar Lietuvos arba užsienio šalies turėtų tinkamą
mokslinį įdirbį, jog galėtų profesionaliai recenzuoti pateiktą mokslinį straipsnį. Praktika
paprasta: recenzuoti straipsnį pasisiūlo pačios / patys kolegijos narės / nariai, arba
kreipiamasi į kitą Lietuvos ar užsienio mokslininkę ar mokslininką. Čia pranašumą turi tie
žurnalai, kurių redakcines kolegijas sudaro skirtingų šalių mokslininkės ir mokslininkai – tai
savaime užtikrina žinojimo apie kitų mokslines veiklas ir, taip pat, tiesioginių kontaktų (taigi
potencialių recenzenčių ir recenzentų) lauką. Kituose žurnaluose – kitaip: straipsnio
recenzentes ir / arba recenzentus skiria žurnalo redaktorė / redaktorius, orientuojantis į
mokslinių tyrimų sritį. Pastarasis diskursyviais niuansas – „skiria“ – daugumoje žurnalų vis
dėlto reiškia, kad recenzenčių ir recenzentų paieška yra žurnalo vyr. redaktorės / redaktoriaus
galvos skausmas (atskirais atvejais – „derinant su kitais redaktoriais ar pavaduotojais“).
Dažniausiai laikomasi sąlygos, kad straipsnis bus recenzuojamas dviejų recenzenčių ir / arba
recenzentų. Tačiau viena pagrindinių su recenzenčių ir recenzentų atranka susijusių
problemų – tai jų trūkumas. Sprendimai įvairiausi: rašoma dešimtims potencialių recenzenčių
ir recenzentų tikintis, kad bent kažkas atsakys (pasitaiko, kad gavus sutikimus straipsnį
recenzuoja ir 4 žmonės; pasitaiko, kad niekas neatsako ar visi atsisako recenzuoti); neradus
tinkamų recenzentų ar recenzenčių, straipsnius recenzuoja vyr. redaktorės ir vyr. redaktoriai;
„keičiamasis darbais“ – „dažniausiai tai tie patys žmonės, kurie tau paprašius recenzuoja,
jiems paprašius tu recenzuoji“; ir pan. Kai kuriuose žurnaluose mėginama veikti taikant tam
tikrą kompromisą: vieną recenzentę ar recenzentą skiria žurnalas, kitą – pasiūlo straipsnio
autorė ar autorius.
Su pastarąja – recenzenčių ir recenzentų trūkumo – problema yra susijusi ir kita –
anonimiškumo išsaugojimo recenzavimo procese problema. Viena vertus, kaip pasakojo
dauguma apklausoje dalyvavusių redaktorių, jų redaguojamuose žurnaluose recenzuojant
straipsnius „stengiamasi išvengti žmogiškumo faktoriaus“ ir pildyti dvigubo anonimiškumo
(t. y. nežinomos nei recenzenčių ir / arba recenzentų, nei straipsnių autorių pavardės) ar bent
dalinio anonimiškumo (t. y. nežinomos recenzenčių ir / arba recenzentų, bet žinomos autorių
pavardės) sąlygas, kadangi „autoriaus vardas nieko nereiškia, žiūrima tik į turinį, kokybę“.
Tačiau kita vertus, ypač specifinių, siaurų tyrimų temų atvejais ir / arba Lietuvos erdvėje,
tokių sąlygų išlaikymas iš principo nėra įmanomas. Be to, kad šioje plotmėje egzistuoja tam
tikros išeitys (pvz., tarptautinis redkolegijos narių kontingentas užtikrina objektyvesnį
368

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

vertinimą; anonimiškumo galimybė didesnė jei straipsniai rašomi anglų kalba ir gali būti
recenzuojami užsienio šalyse dirbančių mokslininkių ir mokslininkų), kai kuriuose žurnaluose
tiesiog šitai nėra laikoma esmine problema ir vėliau publikacijų autorėms ir autoriams net
sudaromos galimybės sužinoti, kas recenzavo jų straipsnius. Tokia pozicija remiasi tuo, jog
nėra svarbūs santykiai tarp žmonių, „recenzija turi būti objektyvi, mokslas, mokslininkai yra
objektyvūs; recenzentai atsako savo vardu“. Nepaisant to, visgi akivaizdu, kad aukščiau
minėtos išeitys nurodo tarptautinio bendradarbiavimo neišvengiamumą, kuris, tačiau, ne visais
atvejais įmanomas ar net prasmingas (pvz., Lietuvos specifinių problemų tyrimai).
Be to, kai kurios / kai kurie apklausoje dalyvavę redaktorės ir redaktoriai pripažino, kad
„straipsnių kokybė gali būti užtikrinama užtikrinant anonimiškumą“ recenzavimo procese.
Šitai iliustruoja pastebėjimai, kad ankstesniais laikais, kai už straipsnių recenzavimą buvo
mokamas atlyginimas iš universiteto biudžeto, būdavo atvejų, kai buvo mėginama tartis dėl
palankių recenzijų (tiksliau – daromas spaudimas remiantis materialiniu interesu). Tačiau
pasikeitus praktikoms – recenzavimas nėra apmokamas – pasikeitė ir situacijos; tuo labiau,
kad beveik visuose žurnaluose, kurių atstovės ir atstovai dalyvavimo interviu, recenzavimui
kviečiami žmonės orientuojantis į jų patirtį ir įdirbį konkrečioje mokslinių tyrimų srityje, bet
ne institucinę priklausomybę ar šalį, kurioje dirbama (t. y. recenzuojantys asmenys nėra tik
Lietuvos, bet ir užsienio šalių mokslininkės ir mokslininkai). Nepaisant to, vis dėlto pasitaiko
ir paradoksalių situacijų, kai recenzijose išsakytų pastabų pagrindu atmetus straipsnį jo
autorės ar autoriai ne imasi plėtoti diskusiją argumentuodami savo sprendimus, bet pateikia
savo mokslinės patirties, mokslo laipsnių, pareigų ir kt. pasiekimų aprašus – suprask, tai
(į)rodo pateikto spausdinimui straipsnio kokybę.
Procedūrine prasme, daugumoje Lietuvos mokslo žurnalų straipsniai recenzuojami pateikiant
vertinimą pagal žurnalo nustatytą formą. Galutinį sprendimą dėl straipsnio publikavimo,
remiantis recenzijomis, priima arba žurnalo vyr. redaktorė / redaktorius, arba recenzijos
siunčiamos visai redakciniai kolegijai ir balsuojama, arba asocijuotas redaktorius / redaktorė
pateikia preliminarų sprendimą žurnalo redaktorėms / redaktoriams ir galutinį sprendimą
priima vyr. redaktorė / redaktorius. Žinoma, įprasta, jog gavus 2 ar daugiau teigiamas
recenzijas straipsnis publikuojamas; gavus neigiamas recenzijas straipsnis atmetamas su
recenzijomis supažindinus autores ar autorius arba, kai kuriuose žurnaluose, siūloma
straipsnį tobulinti ir teikti naujai recenzavimo procedūrai. Tokiais atvejais, kai nesutampa
dviejų recenzenčių ir / arba recenzentų nuomonė, tai yra, kai pateikiamos skirtingos –
teigiama ir neigiama – recenzijos, skirtinguose žurnaluose elgiamasi skirtingai. Pavyzdžiui,
kai kuriuose žurnaluose kreipiamasi į trečią ar net ketvirtą recenzentę ir / arba recenzentą;
kituose žurnaluose tokiais atvejais galutinį sprendimą dėl straipsnio publikavimo priima
redakcinė kolegija arba redaktorius / redaktorė.
Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad žurnaluose kritiškai vertinamos ir pačios recenzijos –
siekiama, kad jos būtų parašytos kokybiškai, argumentuotai. Tačiau čia susiduriama su
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problema, kad jog recenzavimas – tai savanoriška, neapmokama veikla, todėl „negali kelti
pernelyg didelių reikalavimų recenzentams“. Šitai kartais nulemia, jog rašomos lakoniškos
recenzijos nepateikiant konkrečių pastabų; tokios recenzijos duoda mažai vertės tiek
leidiniui, tiek autorėms ar autoriams. Be to, kai kurių žurnalų redaktorės ir redaktoriai išsakė
pastebėjimą, jog recenzavimo kokybę ir operatyvumą užtikrintų darbo užmokestis
recenzentams ir recenzentėms. Remiantis jų asmenine patirtimi, kai kurie / kai kurios tam
tikros mokslo srities ekspertės ir ekspertai „tiesiog kratosi“ recenzavimo, kadangi tai laikui
imlus darbas, už kurį atliekant kitas veiklas (pvz., vertinant projektines EK paraiškas)
gaunamas atlygis. Taigi lakoniškai apibendrinant, recenzavimo procedūra tiek atskiruose
mokslo leidiniuose, tiek Lietuvos mokslo sistemoje apskritai, turėtų būti tobulinama.
Pabaigiant svarbu atkreipti dėmesį, kad sukaupta interviu medžiaga verčia galvoti, jog
žurnalo leidyba ir, dar svarbiau, kokybė (kuri dažnai tiesiogiai atspindi visos mokslo šakos
Lietuvoje išplėtojimo lygį) yra tik žurnalo vyr. redaktorės ar vyr. redaktoriaus problema.
Kitaip sakant, akivaizdu, kad kiekvieno mokslinio žurnalo numerio parengimas yra
„grandiozinis darbas“. Be to, siekiant auginti Lietuvos mokslo bendruomenę, papildomai
žurnaluose dirbama norint įtraukti į leidinius jaunųjų mokslininkų ir mokslininkių darbus.
Tačiau be finansinių apribojimų, žurnalų redakcinės kolegijos susiduria su instituciniais jų
veiklos trukdžiais, kai universiteto strateginė nuostata – reikalauti iš darbuotojų užsienio
šalyse publikuotų mokslo darbų ar net tiesioginėmis rekomendacijomis nesispausdinti
universiteto žurnaluose, kadangi „turite eiti į užsienį“. Tokia nuostata propaguojama
nepaisant to, kad „visi nori turėti savo žurnalus, nes tai profesinio tapatumo, akademinio
tapatumo ženklas“, kad mokslo žurnalai – tai „institucijos mokslo veidas ir sklaida, patys
universitetai savo mokslininkų neskatina spausdintis vietiniuose leidiniuose“. Todėl kai
kurių apklausos dalyvių nuomone, mokslo žurnalų atskyrimas nuo universitetų yra būtinas.
Toks atskyrimas sumažintų patiriamą spaudimą ir neetiškas praktikas bei, atitinkamai,
sąlygotų kokybės užtikrinimą. Bet ir vėl – kita vertus (ir tai daugumos apklausos dalyvių
nuomonė), toks atskyrimas tiesiog galutinai finansiškai sužlugdytų daugumą mokslo žurnalų.
Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį, kad, kaip žinoma iš interviu, viena pagrindinių
problemų yra ta, jog žurnalai gauna (jei apskritai gauna) išskirtinai menką finansavimą
(tai ypač pasijuto pasibaigus mokslo žurnalų programiniam finansavimui iš ES lėšų) ir
redaktorėms bei redaktoriams reikalinga ieškoti finansavimo šaltinių. Tuo metu aukštojo
mokslo kontrolės institucijos tokią situaciją tiesiog ignoruoja.
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PABAIGA. KAS TOLIAU?
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Terminas mokslo etika reiškia „principus, vadovaujantis kuriais turėtų būti atliekama
mokslinė veikla, ir mechanizmus, kuriais remiamas, skatinamas ir užtikrinamas tų principų
laikymasis“ (UNESCO, 2013, p. 5). Svarbu pažymėti, kad remiantis UNESCO (2013, p. 6)
cituojamomis „Rekomendacijų mokslo tyrėjų statusui“ (angl. – Recommendation on the
Status of Scientific Researchers (1974) http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13131&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html), straipsniu 1(a)(i), „skirtingi mokslai
aiškiai yra mokslo komponentai“. Taip pat, kadangi „mokslas pateikia žmonijai žinias, kurias
galima naudoti jos pačių tobulėjimui ir plėtrai“, Rekomendacijose nėra brėžiama atskirties
riba tarp mokslo ir technologijos ar tarp fundamentaliojo ir taikomojo mokslo. Be to, nors
„paprastai terminas „mokslas“ taikomas apibrėžti tik gamtos ir socialinius mokslus“, ESF ir
ALLEA (2011, p. 9) „Europos tyrimų integralumo elgesio kodekse“ (angl. –The European
Code of Conduct for Research Integrity, http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/
Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf) laikosi nuomonės, kad terminas mokslas
gali būti suvokiamas ir plačiau, tai yra, „kaip vokiečių kalbos žodis Wissenschaft, kuris
taikomas taip pat ir humanitarinių mokslų sričiai“. Taigi mokslo etikos aprėptis yra daug
platesnė nei tyrimų etikos: pastaroji nurodo tik vieną specifinę profesinės veiklos sritį
(UNESCO, 2013, p. 5), o pirmoji siejasi ne tik su profesionaliais mokslininkais, bet taip pat
ir su tais, kurie atsakingi už mokslo politikos formavimą ir mokslo žinių komunikavimą
atitinkamoms auditorijoms (ten pat). Apskritai, svarstant mokslo ir etikos santykį, gali būti
išskiriamos dvi probleminės sritys. Tai problemos, susijusios su mokslu ir visuomene,
akcentuojant socio-etinį tyrimų kontekstą; ir, antra, problemos, susijusios su moksliniu
integralumu (angl. – integrity; vientisumas, principingumas, dorumas, sąžiningumas),
akcentuojant tyrimo atlikimo standartus (ESF, ALLEA 2011, p. 10).
Lietuvos kontekste apsvarstant pirmąją iš minimų sričių – tai yra, vertinant esamą sociokultūrinį ar socio-etinį mokslinių tyrimų vykdymo šalyje kontekstą – svarbu atkreipti dėmesį
į kelis aspektus. Kaip parodė atskirose monografijos dalyse pristatytų tyrimų rezultatai,
Lietuvoje yra įtvirtintos teisinės nuostatos, nacionaliniu lygmeniu veikia akademinės (kartu –
ir tyrimų) etikos priežiūros ir kontrolės sistema. Tačiau kol kas tiek teisinės normos, tiek
akademinės etikos priežiūros ir kontrolės sistema mažai integruota į tyrimų etikos priežiūros
sistemas tarptautiniu lygmeniu: nacionalinių teisės aktų sąsajos su atitinkamais ES
dokumentais atspindi tik formalų įsipareigojimą; neįsitraukiama į tarptautinių organizacijų ar
projektines veiklas, pavyzdžiui, susijusias su tyrimų etikos integralumu pagal EK programos
Horizon 2020 šaukimus. Taigi tyrimų etikos priežiūros ir kontrolės prasme tarsi vis dar
liekame sukaustyti po-sovietiniame socio-kultūriniame kontekste. (Žinoma, tas jokiais būdais
negalioja teisinėms normoms ir praktikoms, standartinėms operacionalizuojančioms
procedūroms biomedicinos tyrimų etikos priežiūros plotmėje.) Atitinkamai (kaip rodo ir
atskirose monografijos dalyse pristatyti atliktų tyrimų rezultatai), socio-etinis mokslinės
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veiklos kontekstas neskatina institucinio akademinės etikos reguliavimo efektyvumo:
visuomenės, kurioje apstu normatyvinių sutrikimų (požiūrio į įstatymus ir taisykles kaip
socialinio gyvenimo sąlyginumus, konkuravimo ne objektyvių kriterijų, o subjektų valdžioje
palankių nuotaikų ir nusistatymų pagrindu, gebėjimo „praslysti“ ar „prasisukti“ kaip „šaunumo
kriterijaus“ vertinimuose ir pan.), suformuotas homo sovieticus mentalitetas dar stipriai daro
įtaką etikos kodeksų ir etikos komitetų vaidmens supratimui – jie dar nesuvokiami kaip
socialinio gyvenimo norminimo ir tvarkos kūrimo instrumentai, o greičiau – kaip dar vienas
„formalumas“, kurio reikalauja Europos Komisija ar kitos tarptautinės institucijos, kurie
kuriami „varnelei užsidėti“, o jei reikia – ir kūrybiškai „atsirašyti“ pildant ataskaitas.
Organizaciniu (ar socialinės realybės mezo) lygmeniu, socio-etinio konteksto atspalviai tik
atkartoja užduotuosius nacionaliniu (t. y. makro) lygmeniu. Nors daugumoje mokslo
organizacijų jau eilę metų veikia etikos komitetai bei senatų, tarybų patvirtinti ir viešai
skelbiami etikos kodeksai, šios etikos vadybos priemonės arba nepasiekia bendruomenės
žinojimo (taigi ir veikimo) lauko, arba suindividualizuojamos ir susubjektyvizuojamos iki
tokio lygio, jog tampa ne instituciniams tikslams tarnaujančia struktūros dalimi, bet
organizacine pro forma. Pastaroji remiasi arba pavienių „individas-individas“ tarpusavio
santykių svarstymu, arba tiesiog formaliai vykdomomis biurokratinėmis praktikomis, kurios
organizacinių procesų erdvėse išnyksta beveik nepastebėtos; taigi ir (beveik) be rezonanso.
Nesiekiant nei sumenkinti, nei neigti egzistuojančių etikos komitetų pastangų ir praktikų, vis
dėlto reikia pripažinti, kad Lietuvos mokslo organizacijose stokojama sisteminės prieigos
prie tyrimų etikos klausimų.
Apskritai, savo nuomonėmis ir požiūriais empirinių tyrimų metu dalinęsi Lietuvos mokslo
žurnalų redaktorės ir redaktoriai, mokslo organizacijų etikos komitetų narės ir nariai, ir
anonimiškais likę mokslo bendruomenės narės ir nariai, atkreipė dėmesį į tai, kad visuotinė
etikos vadybos sistema Lietuvoje neegzistuoja, nėra visuotinai priimto akademinės etikos
kodekso, kuris būtų bendras visai bendruomenei (atsižvelgta į visų mokslo sričių specifiką),
kuris būtų žinomas ir kurio būtų laikomasi. (Šiuo atveju, apie LMS Lietuvos mokslininko
etikos kodeksą (http://www.lms.lt/?q=lt/mokslas-etika) nebuvo užsiminta nei karto.)
Redaktorių nuomone, tiek sistema, tiek Kodeksas yra reikalingi, kadangi visuotiniu mastu
stokojama įsišaknijusių akademinės etikos praktikų švietimo įstaigose; ir apskritai
suvokiamas poreikis gilinti supratimą apie akademinės etikos standartus ir taikyti juos tyrėjų
profesinėje veikloje, taip keliant bendrą akademinės etikos kultūrą: „mokslininkų
bendruomenės mentalitetas, kultūra yra žemi“. Viena vertus, situacijai gerinti yra tikslinga
formuoti etiško darbo įgūdžius jau pačioje akademinės karjeros pradžioje: mokyti, viešinti
studenčių ir studentų darbus, juos tikrinti visų šalies universitetų mastu (kas jau ir pradedama
daryti, tačiau kas nukelia atsakomybę nuo patyrusių mokslininkių ir mokslininkų). Kita
vertus, kadangi pagrindinė neetiško (kartu ir su autoryste susijusio) elgesio moksle priežastis
yra mokslo politikoje formuluojami į kiekybę, bet ne kokybę orientuoti vertinimo kriterijai,
iš esmės būtų prasmingas būtent šių kriterijų peržiūrėjimas. Tiksliau, apklausose dalyvavę
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Lietuvos mokslo bendruomenės narės ir nariai (tarp jų ir mokslo žurnalų redaktorės ir
redaktoriai, etikos komitetų narės ir nariai) kritikavo esamą sistemą, kadangi „kiekybinis
vertinimo kriterijus, iš vienos pusės, atsijoja mokslininkus, kurie nesugeba sukurti
pakankamai mokslinės produkcijos; iš kitos pusės, kriterijus labai kenkia itin gabiems,
sudėtingus klausimus nagrinėjantiems mokslininkams, nes galutinis produktas gimsta lėtai“.
Taigi veikiame save pačią naikinančioje sistemoje: siekiant karjeros ar tiesiog išlikimo
mokslo institucijose (kas tiesiogiai remiasi straipsnių kiekio rodikliais, formaliai
fiksuojamais sutartiniais pasiekimais, kt.) mokslininkės ir mokslininkai privalomąja tvarka
siekia sukaupti reikiamų „pasiekimų“ kiekį; tie „pasiekimai“ visiškai nebūtinai (o dažnai net
priešingai) atsako į sudėtingus, neatsakytus mokslinius klausimus (t. y. „tikrojo mokslo“
darymą); tuo labiau – sąmoningai reflektuojant etikos ir turinio kokybės principus.
Vėlgi Lietuvos atveju svarstant apie antrąją iš anksčiau minėtų – tai yra, mokslinio
integralumo – problematiką, pirmiausiai reiktų atkreipti dėmesį, kad (bent apklausose
dalyvavę) Lietuvos mokslo bendruomenės narės ir nariai teigia, kad santykinai retai
susiduriantys su tyrimų etikos pažeidimais, joms / jiems retai kyla etikos dilemos vykdant
savo mokslines veiklas. Taip pat empirinių tyrimų atskleistas faktas, kad tiek Lietuvos
mokslo organizacijų etikos komitetų narės ir nariai, tiek Lietuvos mokslo žurnalų redaktorės
ir redaktoriai, su tyrimų etikos pažeidimų atvejais susiduria gana retai. Apskritai gana daug
MTEtika ir AcadAu projektų tyrimuose dalyvavusių Lietuvos mokslo bendruomenės narių
neįžvelgia problemos mokslinių tyrimų etikos klausimuose ir jų tyrinėjimus traktuoja kaip
beprasmes veiklas. (Žinoma, būtina pažymėti, kad taip pat yra ir visiškai priešingai
galvojančių.) Ir čia pastebimas paradoksas: nepaisant retų susidūrimų ir „problemos
nebuvimo“, apskritai etikos būklė vertinama gana žemai (kaip minėta, vidutiniškai 6 balais iš
10 galimų); tyrimų eigoje išsakyti gana pagiežingi ir net neviltimi dvelkiantys komentarai
(pvz., svarstymai apie pasitraukimą iš mokslinių veiklų lauko dėl dažnų neetiškų praktikų)
liudija apie esamus tyrimų etikos pažeidimus kasdienėse praktikose ir kartais net fatališkas jų
išdavas (pvz., į etikos pažeidimą dėmesį atkreipusio asmens ignoravimas bendruomenėje ar
net išstūmimas iš organizacijos); savanorio socialinio darbuotojo baudimo ir taikymo
funkcijas įkūnijančiose etikos komitetų veiklose programuojasi aklumas ir neįgalumas
(arba nenoras) identifikuojant ir, tuo labiau, sprendžiant etikos klausimus organizacijose;
AEPK susilaukia vis daugiau skundų, kurių nagrinėjimas baigiasi pažeidėjų baudimu. Taigi
gal ir retai, bet etikos principai vykdant mokslines veiklas pažeidinėjami; tokios praktikos
gali nešti gana komplikuotas išdavas ne tik atskiriems individams, bet, tikėtina, ir mokslo
žurnalams (pvz., jų prestižui), organizacijoms bei visai bendruomenei per savo galią
formuoti bendrąjį socio-etinį foną mokslo lauke.
Galbūt problema yra ta, kad apskritai mes savo bendruomenėje retai kalbame apie mokslinių
tyrimų etikos klausimus? Ir, kaip rodo apklausos rezultatai (7.1 pav.), ypatingai retai
kalbame (ar net niekada nekalbame) apie tyrimų etiką su administracines pareigas
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užimančiais asmenimis, su mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų atstovėmis ir
atstovais? Ar pakanka kelis kartus per metus pakalbėti apie tyrimų etiką su studentėmis ir
studentais, kad šios / šie suvoktų problematikos gilumą? Kad suformuotų įgūdžius ir keistų
elgesį įvairiuose mokslinių tyrimų etapuose, pradedant temos formulavimu ir baigiant tyrimo
rezultatų pristatymu, tinkamai referuojant ir netoleruojant plagijavimo, duomenų
nepatikimumo ir kt.? Kitaip sakant, ar tikrai tik kelis kartus per metus pokalbiuose su
kolegėmis ir kolegomis iškyla klausimų, susijusių su naudojamų tyrimo metodikų
tinkamumu, autorių teisių užtikrinimu, ir t. t.? Be to, svarbu pastebėti, kad „kiti asmenys“, su
kuriais kalbamasi apie mokslinių tyrimų etiką, yra ne tik Bioetikos komitetų narės ir nariai,
mokslo politiką formuojantys asmenys ar tiesiog kitose mokslo organizacijose dirbantys
kolegos ir kolegės, bet ir šeimos nariai. Toks mokslinės veiklos naratyvų pernešimas iš
viešųjų erdvių į privačiąsias nėra stebėtinas atsižvelgiant į anksčiau ne kartą minėtą etikos
vadybos sistemos nepakankamumą ir, atitinkamai, etikos pažeidimų problematikos
suasmeninimą (pvz., etikos komitetų taktikos individualiai komunikuoti, atsakomybės už
tyrimų etiką perkėlimas išskirtinai į tyrimus vykdančių asmenų atsakomybės lauką ir t. t.).
7.1 pav. Pokalbių apie mokslinių tyrimų etiką su skirtingais mokslo lauko veikėjais dažnumas

Šiame kontekste įdomu pastebėti, kad pokalbių apie tyrimų etiką dažnumas santykinai
priklauso nuo mokslo srities (7.2 pav.): remiantis apklausos dalyvių pateiktomis nuorodomis,
vidutiniškai dažniausiai apie tyrimų etiką su studentėmis ir studentais kalbasi socialinių
mokslų srities atstovės ir atstovai (vidutiniškai kartą ar kelis per pusmetį). Tačiau su padalinių,
kuriuose vykdomi moksliniai tyrimai, vadovėmis ir vadovais apie mokslinių tyrimų etiką kiek
dažniau kalbasi medicinos ir technologijos mokslų srityse dirbantys asmenys.
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7.2 pav. Pokalbių apie mokslinių tyrimų etiką su skirtingais mokslo lauko veikėjais dažnumas
skirtingose mokslo srityse

Taip pat akivaizdžiai dažniau su savo studentėmis ir studentais bei kolegėmis ir kolegomis
apie tyrimų etiką kalbasi tos ir tie bendruomenės narės ir nariai, kurios / kurie organizacijose
dirba ne tik mokslinėse ir / arba pedagoginėse, bet ir administracinėse pareigose (7.3 pav.).
Turbūt logiška, kad administracinėse pareigose dirbantys asmenys apie tyrimų etiką dažniau
nei kitas pareigas užimantys mokslo institucijų atstovai kalbasi su kitais administracijos
nariais / narėmis bei tyrimus finansuojančių organizacijų specialistėmis ir specialistais.
Nepaisant to, kad visgi tyrimų etikos temų atsiradimas kasdieniuose pokalbiuose yra retas,
pastarieji skirtumai vėl sugrąžina prie ankstesnėse monografijos dalyse minėtų bendrosios
etikos būklės vertinimų skirtumų (kuo aukštesnės pareigos ar darbo stažas mokslo lauke, tuo
požiūris į etikos būklę Lietuvoje prastesnis) ir III monografijos dalyje pastebėto fakto, kad
etikos būklės vertinimas priklauso nuo to, kokioje mokslo organizacijoje – universitete ar
tyrimų institute – dirbama; o tuos vertinimus sąlygoja skirtingo pobūdžio veiksniai. Taigi
akivaizdu, kad ne tik yra būdų gerinti situaciją, bet ir kad tie būdai neturėtų būti taikomi
universaliai visoms mokslo bendruomenėje veikiančioms grupėms ir (sub)kultūroms.
Susitelkiant į specifinę mokslinių tyrimų etikos – mokslinės (akademinės) autorystės –
problematikos sritį taip pat reikia pažymėti, kad (bent vadovaujantis nors ir negausiais, bet,
tikėtina, drąsiai ir sąžiningai išsakytais apklausoje dalyvavusių Lietuvos mokslo
bendruomenės narių pasisakymais) šioje plotmėje irgi dar ne visos galimybės išnaudotos.
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7.3 pav. Pokalbių apie mokslinių tyrimų etiką su skirtingais mokslo lauko veikėjais dažnumas tarp
turinčių administracines pareigas ir jų neturinių

Konkrečiau, net nedetalizuojant visų apklausoje pateiktų vertinimui priemonių galimo
poveikio stiprumo kovojant su atskirais pažeidimais vidutinių įvertinimų (jie pateikti
monografijos metodologinės dalies priede, 12 lentelė, 13 klausimas), svarbu atkreipti dėmesį
į kelias išskirtis. Pirma, kovojant su pažeidimais, susijusiais su netinkamomis autorių sąrašo
sudarymo praktikomis, apklausos dalyvių nuomone, stipriausią (teigiamą) poveikį turėtų
tokios priemonės, kaip (6) autorystės klausimų (iš)sprendimas mokslininkų ir tyrėjų darbo
grupėse (pvz., vykdant projektą, rengiant bendrą publikaciją), (7) aiškių ir konkrečių
sankcijų, nustačius netinkamos autorystės atvejus, taikomų nacionaliniu lygmeniu
(pvz., apribojamos galimybės gauti nacionalinį finansavimą), apibrėžimas ir (10) aiškių ir
konkrečių sankcijų, nustačius netinkamos autorystės atvejus, taikomų mokslo žurnalų
lygmeniu (pvz., atsisakymas publikuoti mokslo straipsnius ateityje), apibrėžimas; silpniausią
– tokia priemonė, kaip (13) papildomų kriterijų (pvz., citavimas, kitos publikacijos)
naudojimas recenzuojant mokslo straipsnius. Pastarieji skirtumai iliustruoti 7.4 pav.
Kai kurie aspektai, pavyzdžiui, (6), implikuoja elementarių komandinio darbo įgūdžių stoką
mokslo sistemoje skatinamoje projektinėje veikloje – gebėjimo atvirai kalbėtis, susitarti ir
persitarti dėl autorystės sekos pasikeitus autorių indėliui ir pan. Kiti – (7), (10) – nurodo, kad
sankcionavimas vis dar laikomas pagrindine priemone sprendžiant autorystės klausimus,
nors nei mokymų, nei kritiškų diskusijų autorystės temomis sistemingai nėra organizuojama,
laikant savaime suprantamu dalyku, kas yra tinkama akademinė autorystė (nors remiantis
AcadAu projekto rezultatais, taip nėra).
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7.4 pav. Poveikio priemonių netinkamoms autorių sąrašo sudarymo praktikoms
veiksmingumo vertinimai

Pažeidimai:
A ... nurodomi reikšmingai prie jo rengimo neprisidėję asmenys
B ... nenurodomi, reikšmingai prie jo rengimo prisidėję asmenys
C ... atsiranda asmenys tik dėl to, jog užima vadovaujančias pareigas
D ... atsiranda asmenys dėl susitarimo būti prirašytais ir kartu tikintis analogiško prirašymo prie jų straipsnių
E ... autorių eilė pateikiama ne pagal indėlį į straipsnio rengimą

Be to, šios ir kitos apklausoje vertinimui pateiktos priemonės, panašu, būtų veiksmingiausios
kovojant su tuo, kad yra nurodomi reikšmingai prie mokslinio straipsnio rengimo neprisidėję
asmenys arba, ir priešingai, nenurodomi reikšmingai prie straipsnio rengimo prisidėję
asmenys; mažiausiai veiksmingos – siekiant užtikrinti, kad straipsnių autorių pavardės būtų
išdėstomos atsižvelgiant į jų indėlį rengiant straipsnį (plg. 7.5a ir 7.5b pav.).
Pagrindinė ir dažniausiai papildomuose komentaruose netinkamo autorių sąrašo sudarymo
praktikų kontekste minėta tema – tai „netinkamo mokslininkų darbo vertinimo sistemos
sukūrimo pasekmė“: „jeigu nebūtų buvę keičiami mokslininkų veiklos vertinimo kriterijai, tai
ir tokio publikavimosi bumo nebūtų, ir tokio nesąžiningumo nebūtų atsiradę“. Kitaip sakant:
„Kadangi keliami per dideli reikalavimai, todėl stengiamasi sukčiauti. Negali žmogus
dirbdamas administracijoje visą darbo dieną ar dėstydamas visu etatu parašyti tiek
straipsnių, kad atitiktų reikalavimus. Paroje paprasčiausiai nėra tiek valandų. Be to,
cituojamam straipsniui parengti reikia atlikti atitinkamus tyrimus, kurie kainuoja.
Pastaruoju metu pinigų tyrimams nėra, tai ar iš šventosios dvasios gali gimti
straipsniai? Kas užima aukštus postus, visada gali paveikti eilinį mokslininkėlį.“
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7.5 pav. Poveikio priemonių netinkamoms autorių sąrašo sudarymo praktikoms
veiksmingumo vertinimas
a)

b)

Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimas įstatymuose ir kituose nacionaliniuose teisės aktuose
(pvz., autorinių teisių įstatyme).
Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimas mokslo politikos įgyvendinimo dokumentuose (pvz.,
Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentuose, Lietuvos mokslo tarybos dokumentuose).
Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimas mokslo draugijų nuostatose (pvz., Lietuvos
mokslininkų sąjungos Etikos kodekse, mokslo draugijų dokumentuose).
Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimas mokslo organizacijų dokumentuose (pvz., Etikos
kodeksuose, specialiose taisyklėse, reikalavimuose atestacijai, kt.).
Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimas mokslo žurnalų reikalavimuose mokslo straipsniams.
Autorystės klausimai (iš)sprendžiami mokslininkų ir tyrėjų darbo grupėse (pvz., vykdant projektą, rengiant bendrą
publikaciją).
Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamos autorystės atvejus, taikomos nacionaliniu lygmeniu (pvz.,
apribojamos galimybės gauti nacionalinį finansavimą).
Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamos autorystės atvejus, taikomos mokslo draugijų lygmeniu (pvz.,
nutraukiama narystė).
Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamos autorystės atvejus, taikomos mokslo organizacijų lygmeniu
(pvz., sankcijos, analogiškos taikomoms kitiems mokslinių tyrimų etikos pažeidimams).
Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamos autorystės atvejus, taikomos mokslo žurnalų lygmeniu (pvz.,
atsisakymas publikuoti mokslo straipsnius ateityje).
Mokslo žurnalų reikalavimas pateikti dokumentą, liudijantį kiekvieno publikuojamo straipsnio autoriaus indėlį
rengiant teikiamą publikavimui straipsnį.
Mokslo žurnalų reikalavimas, kad kiekvienas teikiamo publikavimui straipsnio autorius asmeniškai patvirtintų savo
indėlį rengiant straipsnį.
Papildomų kriterijų (pvz., citavimas, kitos publikacijos) naudojimas recenzuojant mokslo straipsnius.
Mokymai ir kitokios informacijos apie sąžiningos autorystės kriterijus ir praktikas sklaida.
Diskusijos apie sąžiningos autorystės kriterijus ir praktikas mokslo bendruomenėje.
Periodiškas autorystės praktikų tikrinimas, siekiant patikrinti, ar laikomasi sąžiningos autorystės kriterijų.
Institucinių etikos vadybos sistemų įdiegimas mokslo institucijose.

Be to:
„Netinkamas autorystės praktikas skatina LMT taikoma paraiškų vertinimo tvarka, kai
vertinama ne tyrimo idėja, bet daugeliu atvejų dirbtinai išpūstas numatomų projektų
vadovų ir kai kurių vykdytojų publikacijų sąrašas, o gavus finansavimą tyrimo darbai
pavedami jau publikacijų gausos neturintiems vykdytojams, kurie būna priversti
bendraautoriais prirašyti ir realiai prie projekto įgyvendinimo nedirbančius, o tik
organizacinių nurodymų skirstymu užsiimančius „vadovus“, o kai kuriais atvejais ir
patys likti „šešėlyje“.“
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Taigi „reikia ne pasekmes šalinti, o priežastis“: „jei tik mokslininkų atestacijai universitetuose
būtų užskaitomi ne pilni straipsniai, bet tik autoriaus dalis, ši problema išnyktų kaip dūmas“.
Kitaip sakant, „kol mokslininko tyrėjo atlyginimas priklausys nuo straipsnių kiekio, tol
egzistuos prirašymas; taigi, jokios priemonės nepadės“. Iš esmės, dalies apklausos dalyvių
nuomone, siekiant suvaldyti neetiškų autorių sąrašo sudarymo praktikas, bet kokios institucinės
priemonės nebus veiksmingos dėl kelių priežasčių. Viena – todėl, kad „jokiais formaliais
kriterijais, neduok dieve įstatymais :(, autorystės nenustatysite“, kadangi „tai – mokslininkų
susitarimo, garbės, pripažinimo, intelektinio nuoseklumo (intelectual integrity) reikalas“;
„aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimas yra neįmanomas, nes tai per
daug subjektyvu ir priklauso nuo subjektyvios situacijos“. Todėl apskritai:
„Kuo daugiau privelsite formalių reikalavimų, draudimų ir „konkrečių mokslinių
kūrinių autorystės apibrėžimų“, tuo sunkiau bus mokslininkams dirbti. Ir taip jau mus
smaugia visokie formalumai, popierizmas, „vadybininkų“ iš „kontroliuojančių
organizacijų“ savivalė.“
Taigi „visokios papildomos priemonės padidins ir taip jau didelę biurokratiją“; tai yra:
„Per didelis siūlomų priemonių įgyvendinimas gali dar labiau apsunkinti rašymo procesą,
apart to, kad reikia parašyti, jei reikėtų dar krūvą pildyti dokumentų su indėlių skirstymų ir
įvairių parašų rinkimu sudarytų tik „darbą dėl darbo“, kurio nauda abejotina.“
Kita priežastis, kodėl „daugeliu atvejų priemonės bus bevaisės“, apklausos dalyvių
nuomone, yra ta, kad „arba sunku bus nustatyti autorystės pažeidimus, arba, jei kalbama
instituciniu lygmeniu, beveik neabejoju, kad kalti vadovaujantys darbuotojai „užlygins“
problemą“, arba tai, kad „sankcijos galiotų tik labiausiai sąžiningiems ir retkarčiais
nusižengiantiems, o labiausiai nusižengiantys taip daro todėl, kad nebijo, nes turi ryšių <...>
tie, kas turi ryšių, užima geresnes pareigas ir pan., gali tai laisvai apeiti.“
Taigi:
„Visos tos priemonės ir geros, ir nieko nevertos. Jei nebus sveiko mokslinio kolektyvo,
jokios sankcijos, baudos ar taisyklės nieko neišspręs. Kas tai yra autorių kolektyvas
gali nustatyti tik patys autoriai. Jokios taisyklės ir jokie biurokratiniai suvaržymai ar
apribojimai nieko neduos, tik pakenks.“
Šiame kontekste verta atkreipti dėmesį ir į kai kuriuose komentaruose paminėtą poreikį
mažinti moksle, kaip „labai hierarchizuotoje ir ritualizuotoje kultūroje“, pasižyminčioje
„komplikuota titulų sistema“, vyraujančius „tradicinius ritualus“, kadangi:
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„Niekas nepadės, kol yra ydinga pati reikalavimų, keliamų turimų publikacijų skaičiui,
sistema. Esama neskatina konkurencijos. Be to, gyvuoja kažkokia sena / tarybinė atgyvena,
kad jei jau asmuo turi profesoriaus statusą, jo straipsniai be konkurencijos spausdinami
vietiniuose žurnaluose, o realiai tai dalį jų parašo ne kas kitas, kaip doktorantai!“
Iš esmės realybė turėtų būti tokia:
„Mokslininkams turi būti Vyriausybės nustatytas fiksuotas atlyginimas, nepriklausantis
nuo straipsnių kiekio išleidimo. Tai atpalaiduotų mokslininkus, jie neskubėtų bet ką
rašyti, kad gauti „paukštuką“. Autorystė ir mokslo pažanga atsiranda turint visišką
laivę kūrybai ir tyrimams. Ir tik tas mokslininkas sugebės išleisti mokslo pažangai
straipsnius, kuris nebus niekieno verčiamas, mokslo įstaiga bus pagrindinė darbovietė
(nelakstys per kitas darbovietes ir gaiš laiką) gaus fiksuotą atlyginimą, pats jaus, kad jo
įtaka mokslui yra reikšminga.“
Nepaisant pastarųjų negatyvių (ar realių?) nuostatų, dalis tyrimo dalyvių galvojo kiek kitaip
ir vardino galimas priemones, kurios leistų bent apriboti neetiškas autorių sąrašo sudarymo
praktikas. Konkrečiau, be to, kad „pirmiausia turi būti sukurta objektyvi mokslininkų veiklos
vertinimo sistema“ ir kad „reikia įtvirtinti draudimą įstatymiškai“, vis dėlto „keleto
priemonių kombinacija – ir įstatymų, ir etikos kodeksų, ir mokslo bendruomenės smerkimo –
būtų efektyviausia“. Taigi bendruomenės lygmeniu, tai būtų „nepakantumo didinimas
nesąžiningos autorystės atveju; tokių atvejų viešinimas“, pavyzdžiui „nepriklausomų
ekspertų <atlikta> produktyvaus straipsnių rašeivos straipsnių turinio analizė“ ir „radus
besikartojančias ir tas pat išvadas tokių rašeivų pavardės turėtų būti skelbiamos“. Mokslo
organizacijų lygmeniu, iš vienos pusės tai būtų „institucijos vidaus savikontrolė“,
kai, pavyzdžiui, „prieš priduodant žurnalui straipsnis turi būti recenzuojamas dviejų
kolegų“ ir „tokį reikalavimą įtvirtinant vidaus taisyklėmis“, arba „atestacijų ir konkursų
metu atsižvelgti į straipsnyje dalyvaujančių autorių kiekį, priskiriant autoriams nuopelnus tik
už atitinkamą straipsnio dalį“, arba „kai yra daugiau negu trys bendraautoriai, reikėtų
reikalauti paaiškinimų, koks kiekvieno iš jų indėlis“, arba tiesiog siekiant viešumo ir
skaidrumo, „užtektų pačioms mokslų įstaigoms pradėti viešinti įtartinų straipsnių autorius“.
Be to, galimai būtų naudinga ir „kokia nors anoniminė raportavimo sistema institucijų viduje
bei visos šalies lygiu, su tam tikru „juoduoju sąrašu““. Pastarasis aspektas yra diskutuotinas
kaip stigmatizuojantis ir nesuteikiantis teisės suklydusiam pasitaisyti, ypač atsižvelgiant į
pradines sistemos sąlygas (t. y. needukuojama, socializuojama į ydingą terpę ir pan.), tačiau
ne parodomosios, o sistemingos sankcijos ir jų pagrindu plėtojamos diskusijos akademinėje
diskusijoje, tikėtina, padėtų spręsti esamas autorystės problemas.
Iš kitos pusės, mokslo organizacijų veiklos srityje turėtų atsirasti ir „nuoseklus mokslininko
etikos reikalavimas, pradedant pirmaisiais mokslo darbais bakalauro studijose, baigiant
disertacijų gynimu bei pedagoginių mokslo vardų teikimu“. Kitaip sakant, reiktų „nuo pat
pradžių <...> studijų universitete supažindinti su mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimais
ir etikos normomis“. Taigi:
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„Švietimas, pradedant nuo magistrantūros, mokslo bendruomenės švietimas bei autorių
skatinimas nepriimti fiktyvių bendraautorių bei netinkamų citavimų. Paskaitų ciklai,
atskleidžiantys žalą visuomenei, manyčiau, mokslo visuomenėje leistų išauginti
sąžiningų autorių pasitikėjimą savimi ir pasipriešinti negerovėms.“
Taip pat apklausos dalyvės ir dalyviai nurodė mokslo žurnalus, kaip tuos mokslo lauko
veikėjus, kurie galėtų reikšmingai prisidėti prie netinkamo autorių sąrašo sudarymo praktikų
mažinimo. Tiksliau, komentaruose sakyti keli dalykai. Viena, teikiant publikacijas mokslo
žurnalams turėtų būti „kiekvieno autoriaus indėlio deklaravimas rankraštyje ir šios
deklaracijos publikavimas kartu su straipsniu“. Kita, straipsnių recenzavimo tobulinimas –
„sąžiningų bei besilaikančių aukštų akademinės etikos normų recenzentų parinkimas“ ir
„anoniminio straipsnių vertinimo panaikinimas“, kadangi „iki šiol egzistuoja dėsnis „aš tau
– tu man“, pagal kurį „saviesiems“ visi keliai atviri į straipsnio publikavimą vienos
pakraipos leidinyje, o kitiems – neigiamų autorinių recenzijų siena“. Be to, „į žurnalų
nuostatus reikėtų įtraukti punktą, kad viename numeryje iš vienos institucijos negali būti
daugiau kaip 20–25 proc. autorių; taip pat viename numeryje negali būti daugiau nei 1 to
paties autoriaus straipsnis“. Pastarosios priemonės indikuoja mažos Lietuvos akademinės
rinkos suponuotus sprendimus – aukščiausiai vertinamiems tarptautiniams žurnalams
institucinis kriterijus – bent oficialiai – neturi reikšmės. Taigi mokslo žurnalų atveju, viena
vertus, reiktų atkreipti dėmesį, kad pasitaiko atvejų, kai „redaktorius išpažįsta kokią nors
vieną politinę ideologiją ir blokuoja kitaip mąstančius arba proteguoja savo draugus“; taigi
atsiranda būtinybė kovoti su „žmogiškuoju faktoriumi“. Kita vertus, prisimenant ankstesnėse
dalyse aprašytas Lietuvos mokslo žurnalų redaktorių veiklos realijas, būtų sudėtinga galvoti
apie procesų tobulinimą nepergalvojant išorinių socio-kultūrinių sąlygų ir tiesiog
elementariausių mokslo žurnalų finansavimo schemų.
Taigi veiklai siekiant pozityvių pokyčių laukas yra platus, tačiau bet kuriuo atveju:
„Pirmiausia reikia įsiklausyti į mokslininkų nuomonę, darant vertinimo kriterijus
būtina įtraukti plačią mokslininkų bendruomenę, visų sričių. Sprendimus neturi priimti
saujelė mokslininkų, ir dar vienos ar poros sričių...“
Pereinant prie kitos temos – netinkamų citavimo praktikų prevencijos, remiantis apklausos
dalyvių nuomonėmis, galimai veiksmingiausios būtų keleriopo pobūdžio priemonės.
Tai visiškoje mokslo žurnalų kompetencijoje esantys (5) aiškus ir konkretus tinkamo
citavimo mokslo darbuose apibrėžimas mokslo žurnalų reikalavimuose mokslo straipsniams
(kas iš tiesų ir yra taikoma praktikoje), (12) mokslo žurnalų informavimas, jog kiekvienas
publikavimui pateiktas straipsnis yra tikrinamas plagiato atpažinimo sistemoje, (10) aiškios ir
konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo citavimo atvejus, taikomos mokslo žurnalų
lygmeniu (pvz., atsisakymas publikuoti mokslo straipsnius ateityje) ir, papildant sankcijų
kategoriją, (7) aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo citavimo atvejus,
taikomos nacionaliniu lygmeniu (pvz., apribojamos galimybės gauti nacionalinį
finansavimą). Vėlgi mažiausiai veiksminga priemonė būtų tas pats (13) papildomų kriterijų
(pvz., citavimas, kitos publikacijos) naudojimas recenzuojant mokslo straipsnius, kas jau
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minėta kaip mažiausiai veiksminga ir siekiant kontroliuoti netinkamas autorių sąrašo sudarymo
praktikas. Analogiškai kaip ankstesniuoju atveju, šie vertinimų skirtumai matomi 7.6 pav.
7.6 pav. Poveikio priemonių netinkamoms citavimo praktikoms veiksmingumo vertinimai

Pažeidimai:
A ... rengiant mokslinį straipsnį verčiama nepagrįstai gausiai cituoti konkrečius autorius, mokslo leidinius
B ... moksliniame straipsnyje sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai, autoriai, mokslo leidiniai
C ... moksliniame straipsnyje svetimos idėjos, mintys, faktai pateikiami kaip savo nenurodant tikro jų šaltinio
D ... skirtingose to paties autoriaus publikacijose pristatomi dideli kiekiai jau publikuoto teksto
E ... tie patys moksliniai tekstai perpublikuojami skirtinguose leidiniuose
F ... turimi rezultatai dirbtinai išskaidomi į smulkias publikacijas

Apibendrinus, papildomi apklausos dalyvių komentarai apie priemones, kurios galimai būtų
naudingos siekiant suvaldyti kitų autorių darbų ir savęs citavimo bei referavimo praktikas ne
iššaukė naują nepasitenkinimo dėl plagiato atvejų bangą, bet, dažnai vedė į pakartotinus
mokslinės veiklos vertinimo kriterijų netobulumo aptarimus, kartojant, kad:
„Kuo bus daugiau apibrėžimų, sankcijų ir kitokių biurokratinių apribojimų, tuo bus
mažiau mokslo. Blogiečiai prisitaikys prie bet kokių biurokratinių suvaržymų, o
normalūs mokslininkai pasiieškos šalies, kur biurokratai mažiau kišis į jų darbą.
Dar kartą pasikartosiu: jokiomis biurokratinėmis priemonėmis tikslas nebus pasiektas.
Tikslas bus pasiektas, kai funkcionuos normalus mokslinis kolektyvas.“
Kita vertus, buvo ir sakančių, kad „nustačius keletą netinkamų citavimų mokslininko
publikacijų žurnalai turėtų nebepriimti“ ir kad vis dėlto „priemonės turėtų būti
kompleksiškai taikomos – vien institucinių gali nepakakti, jeigu kitos institucijos (draugijų,
profesijų sistemos) tą palaikys, leis nenubaustam kartoti tas pačias praktikas kitur“.
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Nuosaikesnių požiūrių autorės ir autoriai siūlė, kad „reikėtų daugiau pagalvoti apie
priemones, skatinančias teisingai viską daryti, o siūloma rinktis tik iš aiškaus apibrėžimo ir
sankcijų“. Maža to, kaip pažymėta, „<... apibrėžimai ...> visada suprantami nevienodai,
o sankcijų taikymas, reikia pripažinti, dažnai priklauso nuo susiklosčiusios situacijos,
pažeidimą padariusio asmens, institucijos, kurioje padarytas pažeidimas, įtakos ir panašiai“.
Tačiau, ir vėl apklausos dalyvių žodžiais, „kur teigiamų tradicijų nėra, jas suformuoti bus
labai sunku, todėl dauguma Lietuvos mokslo žurnalų turi būti uždaryti, nes iš jų vis tiek nėra
jokios naudos“. Be to, „surašymas teisės aktuose ir draugijų nuostatuose tikrai nepadės
išgyvendinti sovietinio korupcinio mentaliteto“. Šiame kontekste tiesiog norisi pacituoti
vieno savo ilgumu išskirtinio komentaro dalį, kuris mokslinės (akademinės) autorystės
plotmėje reikšmingas ne citavimo praktikų, bet bendresne prasme.
„<...> tradicinės publikacijos yra labai, hm, archajiškas žanras; tai tarsi pasenusio
ritualo vykdymas, kuris išradingo, įdomaus ir įžvalgaus žmogaus nelabai begali
sujaudinti: visas tas „mokslinis stilius“, išnašos, kabutės, kursyvai, etc. – tarsi vis
teberašytum kursinius. Jei mokslininkas ar projekto grupė paskelbia, pavyzdžiui,
sudėtingą ir funkcionalią duomenų bazę internete, kuri gali suteikti įdomių, sudėtingų,
patogiai gaunamų ir vertingų duomenų, toks dalykas gali būti naudingesnis už tris
konvencionalias monografijas, bet niekaip nėra užskaitomas į karjerai reikšmingų
formalių nuopelnų kraitelę. O kai įdedi daug pastangų į tokio dalyko sukūrimą,
nebeturi energijos apie visa tai betuščiažodžiauti moksliniu stiliumi, o ir prasmės nėra:
užtenka interneto adreso, o ten viskas aišku savaime. Taigi, vienas iš pasiūlymų:
vertinti ne tik tradicines publikacijas, t. y. straipsnius žurnaluose ir monografijas, bet ir
kai kuriuos kitus darbus prilyginti publikacijoms. Tai truputėlį padėtų kilstelėti tą
sistemos naudingumo koeficientą. Truputėlį.“
Šią – etikos problematikos mokslinio citavimo ir referavimo praktikose – temą norėtųsi
pabaigti bendresnio pobūdžio aspektus išryškinančia citata:
„Matote, kas darosi, kai reikia saugotis nuo nesąžiningumo, melo? Kuriama daugybė
būdų, kaip tas gudrybes sugaudyti. Bet reikalas tas, kad reikia rasti priežastį, kodėl
mokslininkai, kurie šiaip jau turėtų būti aukštos kultūros žmonės ir neturėtų pasiduoti
tokiems menkinantiems dalykams, imasi nesąžiningumų. Manau, kad viena tokių
priežasčių – per menki atlyginimai. Kita priežastis daug susijusi su švietimu, kuris ugdo
„išmanius“ – suprask, gudrius, – žmones, bet neugdo dorų, gerų, nesavanaudiškų.“
Taigi ne tik mokslinės veiklos vertinimo sistemos netobulumas sąlygoja neetiškų
(čia – autorystės, bet, tikėtina, ir apskritai mokslo) praktikų atsiradimą; ir ne vien taisyklėmis
galima sukontroliuoti situaciją. Apibendrinant šiuos apklausos komentarus pažymėtinos
žmogiškųjų išteklių vadybos praktikos, ypač darbuotojų vertinimo ir motyvavimo kaip
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sąžiningos akademinės autorystės prielaida. Šių praktikų trūkumas aukštojo mokslo
institucijose išryškėjo ne tik AcadAu, bet ir MTEtika projekto rezultatuose.
Galiausiai, pereinant prie paskutinės čia sumanytos – priemonių, galinčių užtikrinti etiškas
mokslinio recenzavimo praktikas – temos, reikia pripažinti, kad esminės naujos informacijos
empiriniai duomenys nebeteikia. Kitaip sakant, šioje plotmėje santykinai veiksmingesnėmis
priemonėmis būtų laikytinos (5) aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių recenzavimo kriterijų ir
procedūrų apibrėžimas mokslo žurnalų reikalavimuose mokslo straipsniams, (6) aiškios ir
konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo recenzavimo atvejus, taikomos nacionaliniu
lygmeniu (pvz., apribojamos galimybės vykdyti ekspertinę veiklą) ir (9) aiškios ir konkrečios
sankcijos, nustačius netinkamo recenzavimo atvejus, taikomos mokslo žurnalų lygmeniu (pvz.,
atsisakymas recenzento paslaugų, „juodojo sąrašo“ viešinimas) (metodologinės dalies 11 priedo
11 lentelė, 21 klausimas). Taigi ir vėl: aiškios taisyklės ir aiškios sankcijos, kurios taikomos tiek
nacionaliniu, tiek mokslo žurnalų lygmeniu (Lietuvos mokslo bendruomenė gi mažutė).
Esminė papildoma šios temos komentaruose randama informacija – tai dėmesio atkreipimas į
tai, kad „recenzavimas – įtraukimas į peer-review veiklą – turi būti kur kas labiau
vertinamas atestacinėse ir karjeros procedūrose, nes mokslininkų pragmatizmas Lietuvoje
gerokai pranoksta profesinį bendruomeninį angažavimąsi ir solidarumą“. Tiksliau –
recenzavimas „kaip mokslinė produkcija turi būti vertinamas ne mažiau kaip straipsnis“,
kadangi „gero straipsnio gera recenzija savo verte gali būti lygiavertė recenzuojamam
straipsniui“. Be to, svarbu pabrėžti, kad viena vertus, „daugeliu atveju mokslinių straipsnių
recenzavimas yra nemokamas, recenzentas daro paslaugą žurnalui, todėl šis negali kelti per
daug didelių reikalavimų“. Tačiau kita vertus, „sankcijos būtinos“; problema tik ta, kad „jos
<sankcijos> esminiai nepadės“, todėl „reikia daugiau skatinimo priemonių“. Pavyzdžiui,
„honoraras recenzentams greta nuobaudų būdų gana naudingas“, kadangi „kai už recenziją
tinkamai sumoka, tai būna ūpo ilgiau prie jos pasėdėti“. Ir apskritai:
„Kai recenzento darbas bus vertinamas valstybėje, ir valstybės mokslo politikų bus
suvokiamas kaip būtina mokslinio darbo dalis, tada visos tos problemos išsispręs
savaime ir nereikės biurokratinių priemonių, kurios tikrai nieko neduos.“
Kitas jau ankstesniuose komentaruose minėtas mokslinio recenzavimo aspektas – tai pačios
recenzavimo procedūros pobūdis. Konkrečiau, „be „aklojo“ <recenzavimo> turi būti taip pat
ir viešas, su konkrečių mokslininkų parašytais ir pasirašytais komentarais, atsiliepimais,
recenzijomis“. Taigi turėtų būti didinama recenzenčių ir recenzentų atsakomybė. Tačiau ir vėl:
„galimybė sužinoti, kas recenzavo, sumažintų nepagrįstai blogų recenzijų skaičių, bet
nesumažintų nepagrįstai gerų.“ Be to, kitas galimas blogio šaltinis instituciniu lygmeniu –
„esmingiausioji žala“ – tai, kad „mūsuose vyrauja senasis požiūris, kai žurnalas yra pririštas
prie institucijos“, tačiau „paleidus“ žurnalus išgyventi patiems būtų puikus sprendimas“.
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Taigi apklausoje dalyvavę ir kantrybės pildyti ilgą ir smulkmenišką klausimyną turėję
Lietuvos mokslo bendruomenės nariai ir nariai siūlė daug įvairių būdų, galinčių, jų manymu,
reikšmingai daryti įtaką situacijai. Be jau anksčiau minėtųjų, siūlyta ir tai, kad „į tiesioginių
vadovų pareigas turėtų būti skiriami jauni, bet kompetentingi asmenys, kurie dar nėra
sistemos visiškai sugadinti; jų kompetencija neretai būna aukštesnė nei savo „mokytojų“,
ir tai, kad, apskritai:
„Reikia keisti visą „papuvusią“ sistemą. Galima pateikti daug pasiūlymų, tačiau juk
realiai „karteliai“ rastų būdų juos apeiti. Vienas lauke – ne karys. Gal reiktų įkurti
kokią asociaciją su stipriu finansavimu, kuri kovotų prieš tai? Būtų griežta narių
atranka, interviu, užsienio ekspertai ir t. t. Bet vėlgi: kas garantuos, kad tai nebus eilinė
pinigų plovimo ir klaidų dangstymo priemonė? Aš tik pradėjau dirbti, ir jau nepasitikiu.
Juk tai baisu.“
Apibendrinant, biurokratizmo tema yra labai ryški akademinės bendruomenės narių
svarstymuose apie neetiško elgesio, taip pat plagijavimo praktikos prevencijos priemones: tos
priemonės, kurios skirtos reguliuoti mokslinės ir akademinės veiklos etiką, nors ir
neįvardijamos, dominuojančiai laikomos biurokratinėmis, todėl Lietuvos akademinėje
bendruomenėje svarbu keisti požiūrį į etikos vadybos priemones ir su jomis susijusias
procedūras, orientuotas į etinių problemų prevenciją. Greta mokymų, svarbu, kad sistemos išties
būtų įdiegiamos, tinkamai atlyginant etikos komitetų ir žurnalų redaktorių kolegijoms už darbą,
užtikrinantį organizacijų reputaciją ir etinius standartus profesinėje mokslininko veikloje.
Taigi, kas toliau? Nepolemizuojant su besilaikančiais nuomonės, kad etikos problemų
Lietuvos moksle nėra ar kad jos nevertos dėmesio ir pan., vis dėlto monografijoje pristatyti
empirinių tyrimų rezultatai nurodo dėmesio reikalingas spragas. Tačiau ar bus imamasi
veiksmų? Tyrimų rezultatai rodo, kad jų būtina imtis. Kas jų imsis? Ar atsakomybe už
mokslinių tyrimų veiklos etiką ir toliau dalinsis, kaip parodė tyrimo dalyvių atsakymai,
mokslinių projektų vadovai ir vadovės, tyrimų vykdytojos ir vykdytojai, tai yra individai,
kurių supratimą apie etiką ir toliau formuos šeima? Ar vis dėlto institucijos, kurios bando
imtis vadybos priemonių, kad sureguliuotų esamą situaciją, tačiau jų efektyvumas abejotinas
(taip pat ir dėl tų priemonių poveikio nevertinimo)? Kaip padaryti, kad jau sukurti dviračiai
veiktų, t. y., kad jais būtų naudojamasi ir to naudojimosi neribotų sovietinio paveldo
stereotipai ir nusistatymai? Kitaip sakant, kuri apklausos dalyvių išsakyta prognozė
išsipildys? Ar empirinius faktus užgoš, kad „sankcijų klausimas yra antrinis fakto nustatymo
klausimo atžvilgiu, todėl tyrimas eilinį kartą mažai veiksnus (kaip daugelis mūsų
sociologinių tyrimų) keičiant padėtį“, ar bus pripažinta, kad „jūsų akcentuojama problema
egzistuoja, bet mokslininkų bendruomenės ją vienaip ar kitaip gali išspręsti pačios“, ar
galiausiai mes tikrai teturime „dvi galimybes: pirma fantastinė, kad susitvarkysime patys;
antra reali – atskris marsiečiai ir viską sureguliuos“.
Taigi, kas toliau?
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METODOLOGINIAI MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKOS
EMPIRINIŲ TYRINĖJIMŲ LIETUVOJE PAGRINDAI
Aurelija Novelskaitė, Raminta Pučėtaitė
Šioje monografijos dalyje pristatomi 2010–2011 m. ir 2013–2015 m. vykdytų mokslinių
tyrimų etikos empirinių tyrinėjimų Lietuvoje metodologiniai pagrindai. Dalį sudaro 2 skyriai,
kuriuose atskirai pristatomos 2010–2011 m. vykdyto projekto „Mokslinių tyrimų etika
Lietuvoje: būklės analizė“ (MTEtika) ir 2013–2015 m. vykdyto projekto „Akademinė
autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“ (AcadAu) tyrimų metodologijos.
Kadangi įgyvendinant kiekvieną iš minimų projektų buvo atliekama po kelis skirtingo
pobūdžio empirinius tyrimus, pastarųjų metodologinės prieigos ir procedūros aprašomos
atskiruose poskyriuose.

1. MTEtika: Metodologiniai mokslinių tyrimų etikos būklės Lietuvoje
analizės 2010–2011 m. pagrindai
Siekiant realizuoti projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“ (MTEtika,
2010–2011) tikslą – žvalgomuoju-analitiniu aspektu empiriškai ištirti esamą situaciją
Lietuvos mokslo bendruomenėje mokslinių tyrimų etikos atžvilgiu, koncentruojantis į tris
„situacijos“ dedamąsias: (a) mokslinių tyrimų etikos reguliavimą nacionaliniu lygmeniu LR
ir šios srities politikos atitikimą ES keliamiems reikalavimams (sąlyginai – makro lygmuo);
(b) mokslinių tyrimų etikos reguliavimą organizaciniu lygmeniu ir šios srities
dokumentacijos sinchronizaciją su nacionalinio ir ES lygmens dokumentacija (sąlyginai –
makro ir mezo lygmenų integracija); (c) LR mokslo bendruomenėje vyraujančių požiūrių į
mokslinių tyrimų etiką ypatumus ES, nacionalinio ir organizacinio reguliavimo kontekste
(sąlyginai – makro, mezo ir mikro lygmenų integracija) – atlikti 4 skirtingo pobūdžio
empiriniai tyrimai. Svarbu pažymėti, kad giluminė tiksle įvardintų trijų aspektų analizė
tyrimuose buvo orientuota į situacijos supratimą normatyvine ir kontekstine prasmėmis,
tačiau faktinė mokslinių tyrimų etikos būsena, atsiskleidžianti fiksuojant vienareikšmius
empiriškai apčiuopiamus faktus, visgi liko už šių tyrimų ribų.
1 tyrimo metodologija. Esamo mokslinių tyrimų etikos reguliavimo LR mokslo
(ir studijų) institucijose aprašymas ir atitikties šios srities ES lygmens
dokumentams įvertinimas
Atliekant pirmąjį MTEtika projekto tyrimą siekta:
1) susisteminti ES teisinius dokumentus, pristatomus kaip aktualius mokslinių tyrimų
etikos srityje, bei su jais tiesiogiai siejamus LR teisinius dokumentus ir aprašyti
mokslinių tyrimų etikos reglamentavimo šiuose dokumentuose ypatumus;
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2) susisteminti etiką reglamentuojančius LR mokslo (ir studijų) organizacijų
dokumentus ir aprašyti mokslinių tyrimų etikos reglamentavimą juose;
3) įvertinti ES, LR ir LR mokslo (ir studijų) organizacijų dokumentų, reglamentuojančių mokslinių tyrimų etiką, atitinkamai, bendruomenėje, šalyje ir organizacijose,
tarpusavio atitiktį.
Svarbu pažymėti, kad šiame tyrime siekta ne įvertinti esamus teisinius dokumentus ar pačią
teisėtvarkos sistemą kaip tokią, bet į tiriamą dalyką – mokslinių tyrimų etikos teisinį
(ir organizacinį) reguliavimą – pažvelgti dvejopai: (a) tiek kaip į socialinį reiškinį,
atsiskleidžiantį per teisiniuose dokumentuose vyraujančius diskursus (kurie, tikėtina, yra ir
visuomenėje vyraujančių nuostatų atspindys, ir vienas iš tas nuostatas formuojančių
instrumentų), (b) tiek kaip į probleminį reiškinį – faktinę galimybę eilinei / eiliniam tyrėjai /
tyrėjui ar administratorei / administratoriui rasti normatyvinio pobūdžio informaciją šiandien
vis aktualesne tampančia mokslinių tyrimų etikos tema.
Informacijos šaltiniai ir informacijos rinkimo procedūra.
Išeitiniu tašku teisinių dokumentų analizei tapo ES dokumentų bazė „Etikos įstatymai,
reguliavimas ir konvencijos“, pristatoma Tyrimai – Mokslas visuomenėje tinklalapio skiltyje
Etikos įstatymai, reguliavimas ir konvencijos (http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1244). Ši dokumentų bazė pasirinkta
įvertinus kelis kitus galimus ES dokumentų šaltinius. Pavyzdžiui, galimybė naudotis EURlex dokumentų baze (angl. – Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu)
atmesta pastebėjus, kad jos siūlomas dokumentų paieškos mechanizmas veikia
nepakankamai gerai ir tik labai nedaug mokslinių tyrimų etikos raktinių žodžių leidžia
vykdyti sėkmingą dokumentų paiešką; taip pat atmesta galimybė naudotis ir BP7 projekto
„Jungtinė Europos informacijos ir dokumentacijos sistema etikai ir mokslui: Europos etikos
dokumentacijos centras“ (ETHICSWEB – Inter-connected European information and
documentation system for ethics and science: European ethics documentation centre
(2008–2011, Ref. nr. 217817, http://ethicsweb.org/)) tinklalapyje pateikiama informacija,
kadangi projekto rezultatai (t. y. mokslinių tyrimų etikos dokumentų ir kitos informacijos
bazė) renkant duomenis dar nebuvo skelbiami. Svarbu pastebėti, kad net 2015 m. liepos mėn.
tikrinant
pastarojo
projekto
tinklapį,
informacijoje
apie
duomenų
bazes
(http://ethicsweb.org/portal) dauguma atvejų buvo randamos nuorodos tik į (bio)medicinos
srities etiką ir bibliografijas (pvz., BELIT, EEL, kt.), informaciją apie etikos srityje veikiančius
asmenis (GEObs1), institucijas (GEObs2) ir mokymo programas (GEObs3), tačiau duomenų
bazė apie etiką socialinių ir humanitarinių mokslų srityje (LEWI) tebebuvo kuriama.
Taigi tyrime naudota ES dokumentų bazė mokslinių tyrimų etikos tematika, kuri buvo
suklasifikuota į 11 temų, o kiekviena iš pastarųjų nusakoma atskiromis serijomis dokumentų
(8.1 lentelė). Visų dokumentų sąrašas pateiktas monografijos metodologinės dalies 1 priede.
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8.1 lentelė. Analizuojami dokumentai: ES dokumentų bazėje „Etikos įstatymai, reguliavimas ir
konvencijos“ pristatomas temas nusakančių dokumentų ir analizuojamų ES ir tiesiogiai su jais siejamų
LR teisnių dokumentų skaičiai*
Eil.
nr.

2
26

1
10

Tiesiogiai siejami
LR teisiniai
dokumentai4
2
93

2

1

0

9
24
97
9
8
16
13
145
351

7
8
21
1
3
1
11
0
64

118
43
203
5
5
27
42
0
571

Temą nusakantys Analizuojami
ES dokumentai2 ES dokumentai3

Temos pavadinimas1

1. Tyrimų etika ir EK etikos priežiūra
2. Tyrimai, apimantys eksperimentus su gyvūnais
3. Tyrimai, apimantys dvejopą arba netinkamą
rezultatų panaudojimą
4. Tyrimai, apimantys genetinį modifikavimą
5. Tyrimai, apimantys (asmens) duomenų apdorojimą
6. Tyrimai, apimantys medicinines intervencijas
7. Tyrimai, kuriuose dalyvauja vaikai
8. Tyrimai, kurių rezultatai patentuojami
9. Tyrimai, kuriuose atsižvelgiama į aplinką ir plėtrą
10. Tyrėjų saugumas
11. Tyrimų etika ir socialiniai mokslai
Iš viso:
*

Lentelėje pateikti pakoreguoti dokumentų skaičiai, kurie ne visais atvejais sutampa su dokumentų, analizuotų
darant pirminę analizę, skaičiais. Šių neatitikimų šaltinis – LR dokumentų (ir ypač jų pakeitimų) gausa.
1
Šaltinis: Tyrimai – Mokslas visuomenėje: Etikos įstatymai, reguliavimas ir konvencijos, pristatoma tinklalapyje
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1407
2
Informacijos šaltinyje kai kur pateikiama besidubliuojanti informacija; lentelėje pateikiamas nesidubliuojančių
dokumentų skaičius.
3
Analizei atrinkti tik EK ir ET dokumentai (t. y. neanalizuojami JT ir pan. organizacijų dokumentai) ir tik
privalomąją galią šalims ES narėms turintys dokumentai (pvz., reglamentai, direktyvos, bet ne nuomonės;
žr. detalesnį aprašymą žemiau).
4
Kai kurie dokumentai (ypač nusakantys temas nr. 4 ir 6) dubliuojasi.

Toks dokumentų pateikimas leido ne tik tikslingai atlikti dokumentų paiešką teminiuose
rinkiniuose, bet ir formuluoti tam tikras prielaidas apie ES vyraujantį (ar bent formaliai
demonstruojamą) požiūrį į mokslinių tyrimų etiką. Naudojamoje ES dokumentų bazėje
kiekviena iš išskirtų 11 temų buvo nusakoma 2–145 dokumentais – EP ir EK sprendimais,
reglamentais,
direktyvomis,
rekomendacijomis,
deklaracijomis,
rezoliucijomis,
konvencijomis, nuomonėmis ir tokių organizacijų, kaip JTO, PMA, PSO, ir įvairių asociacijų
bei mokslo organizacijų dokumentais. Tačiau dalis šių dokumentų buvo tik orientacinio ir /
arba rekomendacinio pobūdžio; taigi jų įdiegimas į nacionalines šalių ES narių teisės
sistemas ir įgyvendinimas praktikoje nebuvo privalomas ir priklausė tik nuo politinės valios
ir / arba socialinio sąmoningumo. Todėl tolimesnėje analizėje koncentruotasi tik į šalims ES
narėms privalomo pobūdžio teisinius dokumentus. Tai yra ES konvencijas ir chartijas,
sprendimus ir rezoliucijas, direktyvas ir reglamentus (dokumentų apibūdinimai pateikti
Išnašoje 1 žemiau) – iš viso 82 ES dokumentus, kurie vienokia ar kitokia forma turėjo būti
įdiegti ir į LR teisės sistemą ir, atitinkamai, įgyvendinami šalyje.
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Analizuotų ES dokumentų apibrėžimai ir paaiškinimai
Konvencija
Konvencijos taip pat gali būti žinomos kaip tarptautinės sutartys arba susitarimai. Tai plačiausiai
naudojami tarptautinės viešosios teisės aktai. Konvencija – tai kelių valstybių ir (arba) tarptautinių
organizacijų susitarimas, nustatantis jų ir jų atitinkamų nacionalinių subjektų santykius
reglamentuojančią teisę. Konvencijos gali būti dvišalės, t. y. sudaromos dviejų valstybių. Tokia
padėtis buvo įprasta tol, kol buvo įsteigtos tarptautinės organizacijos ir sukurtas forumas daugiau
negu dviejų valstybių daugiašalėms konvencijoms sudaryti. Daugelis daugiašalių konvencijų buvo
parengtos derybose, globojant tarptautinėms organizacijoms, tokioms kaip Hagos konferencija
tarptautinės privatinės teisės klausimais ir Europos Taryba. [...] Konvenciją pasirašius suinteresuotų
vyriausybių atstovams, ją turi ratifikuoti arba patvirtinti atitinkamos valstybių valdžios institucijos.
Paprastai tai daro valstybių parlamentai. Kai kuriose valstybėse ratifikuotos konvencijos tiesiogiai
taikomos vidaus teisinėje sistemoje. Kitose valstybėse ratifikuotų konvencijų nuostatos įsigalioja tik
po to, kai jos, pavyzdžiui, įstatymų forma, yra perkeliamos į nacionalinės teisės sistemą. [...]
Sprendimas
Bendrijos teisėje sprendimas yra teisės aktas, visas privalomas visiems, kuriems yra skirtas.
Sprendimus pagal EB steigimo sutartį gali priimti Europos Parlamentas ir Taryba, arba Taryba, arba
Komisija. [...]
Direktyva
Bendrijos teisėje direktyva yra teisės aktas, privalomas valstybėms narėms, kurioms yra skirtas,
siektino rezultato atžvilgiu, bet jos gali pasirinkti direktyvos įgyvendinimo formą ir būdus.
Direktyvas pagal EB steigimo sutartį gali priimti arba Europos Parlamentas ir Taryba, arba Taryba,
arba Komisija. [...] Priėmus Bendrijos direktyvas, kiekviena valstybė narė jų nuostatas dar turi
perkelti į savo vidaus teisę, t. y. įgyvendinti nacionalinėje teisėje.
Reglamentas
Bendrijos teisėje reglamentas – tai visuotinio pobūdžio teisės aktas, visas privalomas ir tiesiogiai
taikomas visose valstybėse narėse. Reglamentus pagal EB sutartį gali priimti Europos Parlamentas ir
Taryba, arba Taryba, arba Komisija. [...] Reglamentai yra tiesiogiai taikomi, dėl to jų nuostatų
nereikia perkelti į valstybių narių vidaus teisę ir jie tiesiogiai suteikia teises arba nustato prievoles.
Šaltinis: Europos Komisija - - ETIT - - Glosarijus
[http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_lt.htm#Regulation]

Kitame etape, tiesiogiai su ES dokumentais siejamų LR teisinių dokumentų ieškota
pasinaudojant LR Seimo tinklalapyje esančia Teisės aktų paieškos sistema
(http://www.lrs.lt). Techniškai, pastarojoje dokumentų bazėje pirmiausiai buvo surandamas
konkretus atskirą temą nusakantis ES dokumentas ir sekant nuoroda „susiję LR dokumentai“
atrandami tiesiogiai siejami mūsų šalies teisės aktai. Toks laikui imlus, tačiau įmanomas
detaliausios informacijos rinkimo būdas pasirinktas kaip vienintelis tinkamas, kadangi
ankstesnės ES ir LR dokumentų kompiliacijos (žr. pvz., Civilka, 2001, EKT grupė, 2002)
sudarytos beveik prieš 10 metų ir jose nėra aptariami visi šiame tyrime aktualūs aspektai ir /
arba vėlesniais metais įsigalioję teisės aktai.
Analizei buvo atrenkami tik stipriausią įstatyminę galią turintys LR teisės aktai – įstatymai,
LR Vyriausybės nutarimai ir skirtingų LR institucijų įsakymai. Iš viso surasti 571 tiesiogiai
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su atrinktais ES dokumentais siejami LR dokumentai, kurių dauguma buvo susiję su
genetinio modifikavimo ir medicininių intervencijų temomis (8.1 lentelė aukščiau).
Svarbu pastebėti, kad ES ir tiesiogiai siejamų LR teisinių aktų apžvalga neleido pasiekti
rezultato, kurio tikėtasi pradedant tyrimą – tai yra, nerasta pakankamai informacijos
suformuluoti nuosekliam mokslinių tyrimų etikos apibrėžimui ES ir / arba LR. Todėl
papildomai atlikta dokumentų paieška „priešinga linkme“. Tiksliau, LRS teisinių dokumentų
bazėje ieškota dokumentų pasinaudojant raktiniu terminu „mokslinių tyrimų etika“.
Rezultatas – rasta 15 įstatymų (iš kurių 8 pakeisti, 3 negalioja), 124 nutarimai (iš kurių
25 pakeisti, 21 negalioja) ir 85 įsakymai (iš kurių 31 pakeistas ir 14 negalioja). Atlikus
analitinę šių dokumentų apžvalgą nustatyta, kad jų daugumą sudaro (a) mokslo (ir studijų)
institucijų statuso įtvirtinimai (t. y. organizacijų statutų teisiniai patvirtinimai) ir
(b) biomedicinos mokslų srities klausimų teisiniai sprendimai. Taigi analizuojamų
dokumentų masyvas nebuvo reikšmingai papildytas. Tačiau ši paieška sudarė galimybę
į analizuojamų dokumentų sąrašą įtraukti ir tokius dokumentus, kaip LR Mokslo ir studijų
įstatymas (2009-04-30 Nr. XI-242), serija nutarimų dėl mokslo (ir studijų) statutų ir pan.
Paskutinis dokumentų rinkinys – LR mokslo (ir studijų) institucijų dokumentai, skirti
reguliuoti etikos (o kartu, tikėtina, ir mokslinių tyrimų) klausimus organizacijose, taip pat
kaupti keliais etapais. Detalizuojant informacijos paieškos proceso pirmąjį etapą, būtina
paminėti, kad informacija pradėta rinkti sukompiliuojant Lietuvos organizacijų, kuriuose
vykdomi moksliniai tyrimai, sąrašą. Remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymu
(2009-04-30 Nr. XI-242), Lietuvoje „Mokslo ir studijų institucijos yra dviejų grupių:
aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai“ (Sk. II.5). Tiksliau, tai universitetai
(Sk. II.8.1), kolegijos (Sk. II.9.1) ir mokslinių tyrimų institutai (Sk. II.10.2). Kompiliuojant
mokslo organizacijų (t. y. organizacijų, kuriose vykdoma mokslinių tyrimų veikla) sąrašą,
pirmiausiai informacinėje LR Švietimo ir mokslo ministerijos sistemoje
(http://www.aikos.smm.lt/aikos/svietimo_ir_mokslo_institucijos.htm) rasta 14 valstybinių ir
8 ne valstybiniai universitetai, 12 valstybinių mokslinių tyrimų institutų, 2 valstybinės ir
4 privačios mokslo organizacijos. Papildomai, Lietuvos įmonių kataloge Lietuvos geltonieji
puslapiai (http://www.imones.lt) informacija paskutinį kartą buvo tikrinama 2011 m.
rugpjūčio 30 d., naudojant raktinius žodžius „veiklos sritis: moksliniai tyrimai“. Taip rasti
75 išrašai, iš kurių pašalinus besidubliuojančius įrašus bei smulkesnius jau į turimą
organizacijų sąrašą įtrauktus organizacijų padalinius (pvz., universitetinius institutus),
į sąrašą naujai įtrauktos 33 mokslinių tyrimų veiklas vykdančios organizacijos. Palyginimui,
pavyzdžiui, analogiškos informacijos ieškant kitame
informacijos šaltinyje
(t. y. http://imoniugidas.lt/) atlikus analogiškus žingsnius rasti 186 įrašai, tarp kurių
besidubliuojančių būta dar daugiau. Papildomai skirtinguose internetiniuose tinklapiuose
rastos 39 profesinės mokslo bendruomenės narių asociacijos, sąjungos, bendrijos, draugijos
ir pan. Konkrečiai, nuorodos į 30 tokių organizacijų rastos Lietuvos mokslininkų sąjungos
tinklalapyje (http://www.lms.lt/?q=lt/mokslo_draugijos); 6 organizacijos, jungiančios
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socialinių ir humanitarinių mokslų sričių (sociologijos, psichologijos, politologijos,
ekonomikos, filosofijos ir teologijos) atstoves ir atstovus surastos internete tiesiog žinant
apie jų egzistavimą ir tikslingai jų ieškant; 35 asociacijos, jungiančios medicinos srities
specialistes ir specialistus (tarp jų ir srities mokslininkes ir mokslininkus) rastos E-medicinos
tinklalapyje (http://www.emedicina.lt/index.php?s_id=25&lang=lt), tačiau pastarosios
neįtrauktos į toliau tyrime naudojamą organizacijų sąrašą, įvertinus teisinius pastarojoje
mokslų srityje vykdomų tyrimų apibrėžimus; išimtis – 3 mokslinius tyrimus prižiūrintys
etikos komitetai.
Apibendrinant, parengtas 112 mokslo organizacijų, kuriose, tikėtina, turėtų egzistuoti
mokslinių tyrimų etikos klausimus apibrėžiantys dokumentai, sąrašas. Vis dėlto mėginant
patikrinti, kokia informacija yra prieinama, suvedus į internetinę paieškos sistemą kiekvieną į
sąrašą įtrauktą organizaciją, kai kurios organizacijos nerastos. Taigi galutinis sąrašas
organizacijų, kurių dokumentacijoje toliau buvo numatoma ieškoti informacijos apie
mokslinių tyrimų etikos reguliavimą, sutrumpėjo iki 86. Visas šių organizacijų sąrašas, kartu
su jų internetiniais tinklalapiais, kur toliau ieškota reikiamos informacijos ir / arba
dokumentų, pateikiamas monografijos metodologinės dalies 2 priede.
Tolimesniame etape, atrinktų mokslinius tyrimus vykdančių ar kitaip tiesiogiai su mokslinių
tyrimų vykdymu susijusių organizacijų tinklalapiuose tikslingai ieškota dvejopo tipo
dokumentų: organizacijos etikos kodekso ir etikos komiteto ar komisijos veiklos nuostatų ar
reglamento. Konkrečios organizacijos tinklalapyje dokumentų neradus, buvo tiesiogiai
kontaktuojama su organizacijos administracija prašant pateikti reikiamus dokumentus. Taip
iš 77 organizacijų buvo rasti ar gauti 30 etikos kodeksų ir 8 organizacijų etikos komitetų /
komisijų nuostatai / reglamentai (kaip paaiškėjo vėliau, kai kuriose organizacijose komitetų /
komisijų veiklos nuostatai nusakomi etikos kodeksuose). Šio etapo rezultatą iliustruojanti
informacija pateikta 8.2 lentelėje.
8.2 lentelė. Analizuojami dokumentai: LR mokslo (ir studijų) institucijų dokumentų skaičiai
Etikos komiteto / komisijos
nuostatai
Neturi / Nėra
Neturi / Nėra
Renneren- infor- Turi
nereninforgiamas
giamas macijos
giami macijos

Etikos kodeksas
Eil.
nr.

Organizacijos tipas

1. Mokslo politiką formuojančios
ir įgyvendinančios institucijos
2. Valstybės mokslo įstaigos
3. Valstybinis universitetas
4. Nevalstybiniai universitetai,
užsienio universitetų filialai
5. Valstybinis mokslinių tyrimų
institutas
6. Nevalstybinis mokslinių tyrimų
institutas
7. Akademinės organizacijos,
asociacijos ir mokslo draugijos
Iš viso:

Iš viso
Turi

Rengiamas

8

1

1

3

3

-

1

3

4

5
15

14

1

1
-

4
-

4

1

1
6

4
4

9

3

-

1

5

2

-

1

6

11

3

8

-

-

1

9

1

-

7

-

-

-

7

-

-

-

7

31

9

1

3

18

1

1

6

23

86

30

11

8

37

8

12

18

48
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Atlikus pirminę dokumentų apžvalgą, analizei atrinkti tik LR universitetų ir valstybinių
mokslo institutų kodeksai. Tokį sprendimą lėmė siekis užtikrinti tyrimo imties validumą.
Konkrečiau, iš analizuojamos dokumentų imties pašalintas atliekant tyrimą buvęs projektu
LJMS kodeksas, tarnybinis VMSF kodeksas, kuriame mokslinė veikla neminima, kelių į
organizacijų sąrašą įtrauktų draugijų kodeksai dėl kai kurių draugijų neaiškaus ryšio su
moksline veikla ir apskritai mažo tokių organizacijų skaičiaus.
Įdomu pastebėti, kad kontaktuojant su organizacijomis sukaupta vertingos informacijos.
Pavyzdžiui, iš FTMC gautas laiškas, kuriame sakoma, kad „Centro Mokslo taryboje buvo
sudaryta darbo grupė, kuri paruošė etikos kodeksą, jį apsvarstė ir pateikė centro direktoriui
tvirtinti. Tačiau jis iki šiol nėra patvirtintas ir nėra sudaryta etikos komisija“ (ištrauka iš
2011-06-14 laiško). LKI 2011-06-07 laiške rašoma, kad organizacijoje turi etikos kodeksą,
tačiau nėra komiteto. Iš LKMA gautas laiškas, kuriame sakoma, kad „LKMA neturi nei
atskiro akademinės etikos kodekso, nei etikos komisijos. Manoma, kad LKMA priklausantys
mokslininkai turėtų vadovautis bendromis krikščioniškosios moralės normos, kurios
įpareigoja žymiai stipriau, nei netobuli pasaulietinės etikos kodeksai“ (ištrauka iš 2011-05-12
laiško). LLTI 2011-03-24 laiške rašė: „Jūsų Instituto projekto vykdytojų paskatinti, Lietuvių
literatūros ir tautosakos institute sudarėme kandidatų į Etikos komisiją sąrašą.“
HI informavo, kad organizacijoje nėra nei etikos kodekso, nei etikos komiteto, ir kad nuo
2011 m. institutas yra ne mokslo įstaiga, bet biudžetinė įstaiga prie LR Sveikatos apsaugos
ministerijos; taigi moksliniai tyrimai nėra pagrindinė veikla. Panašiai ir VITI – privati
mokslinių tyrimų organizacija – informavo, kad „institutas (VITI) šiuo metu yra likviduotas /
bankrutavęs. Teisinis statusas „Bankrutavęs“ Juridinių Asmenų Registre įsigaliojo nuo
2011-05-03“ (ištrauka iš 2011-05-13 laiško). Be to, LAD informavo, kad atskiros etikos
komisijos organizacijoje nėra, tačiau organizacijos statute teigiama, jog etikos kodekso
priežiūrą atlieką draugijos Taryba (į potencialių apklausos dalyvių sąrašą įtraukti LAD
tarybos narės ir nariai). TVM etikos kodekso priežiūrą atlieka padalinių vadovai,
o pirmininkauja TVM direktorius.
Pabaigiant šį aprašymą svarbu paminėti, kad visi sukaupti dokumentai – ES ir LR teisiniai
bei Lietuvos mokslo (ir studijų) organizacijų vidiniai dokumentai – buvo fiksuojami
originaliai atliekant tyrimą kuriamoje duomenų bazėje įrašant organizaciją, dokumento
priėmimo datą, apimtį, mokslinių tyrimų etikai skirtas atskiras dalis, kitą informaciją.
Pastarajai informacijai kaupti originaliai sukurtos kodavimo schemos .xls tipo laikmenose.
Šios kodavimo schemos pateiktos monografijos metodologinės dalies 3 priede.
Dokumentų analizės metodai ir procedūros.
ES ir LR teisinių dokumentų analizė pradėta sugrupuojant išskirtas temas (8.1 lentelė
aukščiau) nusakančius dokumentus pagal jų pavadinimuose esamus raktinius žodžius.
Pastarosios dokumentų grupės išdėstomos dokumentų patvirtinimo eiliškumo tvarka. Šį
kiekybinį (dokumentų ir potemių skaičiavimo) etapą palydėjo kokybinis analizės etapas:
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kiekviename dokumente (jei tai nebuvo nurodoma dokumento pavadinime) ieškota
tiesioginių nuorodų į mokslinius tyrimus ir / arba mokslinių tyrimų etiką; jei dokumento
pavadinime buvo randama tiesioginė nuoroda į mokslinius tyrimus, toliau dokumente buvo
ieškoma nuorodų į etiką. Atrastą nuorodą supantis dokumento tekstas – ištrauka –
traktuojama kaip analizės vienetas, kuriame atsiskleidžia ir tiesioginę nuorodą paaiškinantis
kontekstas.
Taigi atliekant turinio analizę (Berg, 2001, p. 238–266) pagrindinis dėmesys skirtas
manifestiniam turiniui, tik fragmentiškai atkreipiant dėmesį į latentinį išskirtų ištraukų turinį.
Mokslo (ir studijų) organizacijų dokumentų analizė pradėta apžvelgiant dokumentų
atsiradimo organizacijose laikotarpį tuo metu egzistavusių LR teisinių aktų kontekste. Toliau
dokumentai buvo grupuojami pagal jų struktūros pobūdį, ieškant „tipiškų“ ir „netipiškų“
dokumentų formų. Galiausiai dokumentuose ieškota atskirų dalių, kuriose būtų tiesiogiai
nusakyta mokslinių tyrimų etika (atskiriant ją nuo profesinės ar akademinės etikos).
Tekstuose rastos nuorodos – ištraukos – analizuotos lyginant (a) jų apimtis, išreikštas žodžių
skaičiumi, ir (b) nuorodų į mokslinių tyrimų etiką turinį. Papildomai analizuotas etikos
kodeksų priežiūros / įgyvendinimo aspektas, siekiant atskleisti dokumentuose numatomas
(ne)etiško elgesio paviešinimo galimybes ir sankcijas, taikomas nustačius tokius atvejus.
Tyrimo 2 metodologija. Lietuvos mokslo bendruomenės požiūrio į mokslinių tyrimų
etiką aprašymas bei etinių dilemų ir problemų, su kuriomis susiduriama vykdant
mokslinius tyrimus skirtingose mokslo srityse, identifikavimas
Atliekant sekantį MTEtika projekto tyrimą siekta:
1) ištirti Lietuvoje skirtingose mokslo srityse dirbančių mokslininkių ir mokslininkų
ir tyrėjų požiūrį į mokslinių tyrimų etiką apskritai ir, konkrečiai, LR mokslinių
tyrimų erdvėje;
2) identifikuoti aktualiausias mokslinių tyrimų etikos dilemas ir problemas, su
kuriomis susiduriama vykdant mokslinius tyrimus skirtingose mokslo srityse LR
mokslo (ir studijų) institucijose.
Duomenų rinkimo metodas ir instrumentas.
Duomenų apie Lietuvos mokslo bendruomenėje vyraujantį požiūrį į atskirus mokslinių
tyrimų etikos aspektus rinkimui pasirinktas anoniminės anketinės apklausos internete
metodas. Viena vertus, renkantis būtent tokį duomenų rinkimo metodą, žinota, kad
akademinėje literatūroje, kurioje pristatomi ir vertinami etinių problemų empiriniai tyrimai,
šis metodas dažnai kritikuojamas remiantis prielaida, kad pozityvistinė prieiga tiriant etines
problemas nėra patikima, kadangi skirtingose kultūrose formuojasi skirtingi reiškinių
supratimai, elgesio motyvai, požiūriai į socialinius ir moralinius reiškinius, kuriuos norint
nustatyti (t. y. formuluoti atsakymų variantus) reikalingos plačios bei gilios sociokultūrinės,
lingvistinės žinios (Brigley, 1995; Crane, 1999). Tačiau, kita vertus, įvertinant temos
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jautrumą ir numanant, kad atvirai apie savo ar kitų elgsenos etinius aspektus Lietuvos
mokslo bendruomenės nariams kol kas yra lengviau kalbėti anonimiškai, anketinės apklausos
metodas išsiskyrė kaip vienintelis tinkamas išsikeltam tikslui – bendruomenės nuomonės
ištyrimui – realizuoti. Kitaip sakant, nors naudojant tiesioginio ar kitokio interviu metodą ir
atsirastų galimybės kaupti giluminę informaciją, iš anksto būtų žinoma, kad bus
analizuojamas mažas tiriamųjų – taigi tik išskirtinių – atvejų, vargiai reprezentuojančių visą
bendruomenę, skaičius. Be to, naudojant šį metodą būtų susiduriama su serija papildomų
rizikų ir probleminių klausimų: kaip išsaugoti informantų konfidencialumą, kai pasakojamos
unikalios istorijos, vykusios tokioje mažoje, kaip Lietuvos mokslo, bendruomenėje?
Jei konfidencialumas neišsaugomas, kaip užtikrinti informantų saugumą? Kaip užsitikrinti,
kad bus kalbama tikrai atvirai? Ar būtų etiška atskleisti pasakotas istorijas suvokiant, kad jų
veikėjai bus atpažinti? Pagaliau – kaip užtikrinti būtent reikiamą informaciją turinčių
informantų atranką? Ir t. t. Naudojant, pavyzdžiui, stebėjimo metodą, būtų susiduriama su
serija kito pobūdžio problemų, iš kurių pagrindinė – ką, kur ir kaip stebėti? Juk akivaizdūs ir
vienareikšmiški etikos pažeidimų atvejai yra reti; tyrimų etikos pažeidimai dažniausiai
atsiranda uždarose erdvėse ir / arba privačioje aplinkoje, į kurią tyrėjai vargiai gali patekti;
ir t. t. Taigi planuojant tyrimą buvo tikimasi, kad pasirinktas duomenų rinkimo metodas
užtikrins galimybę sukaupti maksimaliai įmanomą patikimą informaciją, atspindinčią realią
situaciją Lietuvos mokslo bendruomenėje. Kadangi pasinaudoti kitų užsienio šalių tyrėjų
sukurtais duomenų rinkimo instrumentais nebuvo galimybės (tokie instrumentai tiesiog
nerasti), tyrimui atlikti sukurtas originalus klausimynas, pritaikytas kaupti duomenis
internetinės apklausos metodu.
Duomenų rinkimo instrumentas – klausimynas (atliekant apklausą buvusi aktyvi prieiga
internete http://195.14.163.122/apklausa/index.php?sid=95759&lang=lt) – buvo kuriamas
remiantis prieš tai atliktos ES ir Lietuvos teisinių ir organizacinių dokumentų analizės
rezultatais bei kritiškai įvertinant ankstesnių panašių, tačiau kitose šalyse atliktų empirinių
studijų rezultatus, metodologines nuostatas ir jų autorių teikiamas rekomendacijas
tolimesniems etikos tyrimams (žr. pvz., European Code of Conduct, 2010; Dench, Iphofen
ir Huws, 2004; Hammersley, 2009; Long, 1982; Oliver ir Eales, 2008; Scarello ir Carraher,
2007; Sieben, 2004; kt.). Visas klausimynas pateiktas šios monografijos metodologinės
dalies 4 priede.
Pirmiausiai, kuriamas klausimynas orientuotas į apžvalginio-aprašomojo pobūdžio duomenų
kaupimą. Be to, klausimai formuluoti siekiant sukaupti informaciją keliais skerspjūviais.
Pirma, konceptualiniu lygmeniu vieną iš pagrindinių tyrimo kintamųjų – požiūrį –
suskaidžius į tris – kognityvinį, afektinį ir elgsenos – komponentus (Hagner, Randall ir
Geoghegan, 1996; Schleicher, Watt ir Greguras, 2004; Wilson, Kraft ir Lisle, 1990),
klausimai atitinkamai buvo orientuojami sukaupti informaciją, kuri leistų nustatyti:
(a) kas žinoma apie mokslinių tyrimų etiką, (b) kaip vertinama mokslinių tyrimų etika ir
(c) kaip elgiamasi situacijose, kuriose susiduriama su mokslinių tyrimų etikos problematika
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(t. y. ne tik su pažeidimais, bet ir su empiriniuose tyrimuose kylančiomis etinėmis
dilemomis). Antra, įvertinant tai, kad mokslinių tyrimų etika yra daugiaplanis socialinis
reiškinys, klausimai formuluoti taip, kad leistų sukaupti informaciją apie respondenčių ir
respondentų požiūrį į tiriamą reiškinį skirtinguose sociologinės analizės lygmenyse:
(a) makro (t. y. nacionalinės politikos, mokslo bendruomenės, atskirų mokslo sričių),
(b) mezo (t. y. mokslo organizacijų) ir (c) mikro (t. y. konkrečių mokslinius tyrimus
vykdančių individų).
Klausimyną iš viso sudaro 26 pagrindiniai klausimai, apimantys eilę vertinimui pateiktų
teiginių ir / arba pagrindinį klausimą papildančių klausimų, bei baigiamasis komentaras.
Detaliau, naudoto duomenų rinkimo instrumento – klausimyno – struktūra yra tokia:
I-a klausimyno dalis (8 pagrindiniai klausimai) skirta sukaupti socio-demografinę
informaciją apie respondentę / respondentą (mokslo sritis, kurioje vykdomi tyrimai, mokslo
laipsnis, organizacija, kurioje vykdomi tyrimai, pareigos organizacijoje, lytis, amžius,
mokslinės veiklos stažas);
II-a ir III-a klausimyno dalys (4 pagrindiniai klausimai) skirta ištirti bendrą mokslinių
tyrimų etikos apibūdinimą (t. y. bendrą mokslinių tyrimų etikos supratimą, pagrindines
įžvelgiamas problemas šioje srityje, etikos būklės vertinimą);
IV-a klausimyno dalis (4 pagrindiniai klausimai) skirta sužinoti apklausos dalyvių požiūrį į
mokslinių tyrimų etikos reguliavimą jų atstovaujamose mokslo srityse
(t. y. požiūrį į esamą ir pageidautiną atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos pažeidimų
prevenciją ir priežiūrą pasidalinimą, šio pasidalinimo vertinimą);
V-a klausimyno dalis (2 pagrindiniai klausimai) skirta sukaupti informaciją apie mokslinių
tyrimų etikos pažeidimus apklausos dalyvių atstovaujamose mokslo srityse (t. y. kokiuose
mokslinio tyrimo etapuose pastebimi mokslinių tyrimų etikos pažeidimai, kokios priežastys
lemia šiuos pažeidimus individualiu, organizaciniu ir mokslo sistemos lygmenimis);
VI-a ir VII-a klausimyno dalys (3 pagrindiniai klausimai) skirtos surinkti informaciją apie
mokslinių tyrimų etikos pažeidimus ir mokslinių tyrimų etikos priežiūrą mokslo
organizacijose (t. y. etikos pažeidimai ir organizaciniai dariniai, į kuriuos galima kreiptis ir /
arba kreipiamasi susidūrus su minėtais pažeidimais, kaip apskritai elgiamasi susidūrus su
etikos pažeidimais);
VIII-a ir IX-a klausimyno dalys (2 pagrindiniai klausimai) apima klausimus apie mokslinių
tyrimų etiką ir šios srities žinių taikymą kasdienėje mokslinėje veikloje
(t. y. su kuo ir kaip dažnai kalbamasi apie mokslinių tyrimų etiką, kokiuose mokslinio
tyrimo etapuose susiduriama su etinėmis dilemomis, ar pakanka turimų žinių ir patirties
joms spręsti, kur, stokojant žinių, kreipiamasi konsultacijos);
X-a klausimyno dalis (1 pagrindinis klausimas) remiasi klausimu apie organizacijos etikos
kodeksą (t. y. kodekso žinojimą, jo aiškumą ir naudingumą atliekant mokslinius tyrimus);
XI-a klausimyno dalis (1 pagrindinis klausimas) skirta sukaupti informaciją apie mokslinių
tyrimų etikos mokymąsi (t. y. faktinį anksčiau buvusį tyrimų etikos mokymąsi ir tokio
mokymosi poreikį).
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Dėl anksčiau minėtų priežasčių – tai pirmas tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje, kuris, be to,
yra apžvalginio-aprašomojo pobūdžio – siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp duomenų
instrumento patikimumo ir validumo, klausimyne buvo maišomi atviro (prašymai apibūdinti,
komentuoti), uždaro (skalėje fiksuoti vertinimai) ir pusiau-uždaro (papildomos „kita“
kategorijos) tipo klausimai (žr. pvz., Buckingham ir Saunders, 2004, p. 76–77; kt.).
Be to, atsižvelgiant į dar vieną pasirinkto metodo kritikos aspektą – apklausomis gaunami
rezultatai nėra patikimi, kadangi paprastai žmonės, atsakinėdami į su etika susijusius
klausimus, yra linkę parodyti save geresniais nei yra iš tikrųjų, t. y. pateikti socialiai
priimtinus atsakymus (Randall ir Fernandes, 1991; Robertson, 1993) – ir siekiant sumažinti
socialiai priimtinų atsakymų tikimybę, klausimynas pradedamas bendresnio pobūdžio
klausimais, kur įmanoma, klausimus mėginta formuluoti trečiu asmeniu arba beasmeniais
neveikiamosios nuosakos teiginiais.
Taip pat svarbu pažymėti, kad sukūrus klausimyną, 2010 m. gruodžio mėn. pabaigoje atliktas
žvalgomasis tyrimas, kurio tikslas buvo patikrinti sukurto duomenų rinkimo instrumento
kokybę. Žvalgomosios apklausos rezultatai parodė, kad visgi reikalinga atsisakyti pirminės
idėjos – klausti visų apklausos dalyvių nuomonės apie etikos reguliavimą skirtingose mokslo
srityse; žvalgomojo tyrimo dalyvės ir dalyviai kategoriškai siūlė, kad vertinimui būtų
pateiktos tik jų atstovaujamos mokslo sritys. Taigi nors tai tebuvo septinių Lietuvos mokslo
bendruomenės narių, atstovaujančių fizinius, biomedicinos, socialinius ir humanitarinius
mokslus, nuomonė, ji leido nuspėti bendruomenėje egzistuojančią nuostatą vengti vertinti
kitas mokslo sritis ir, tuo pagrindu, atitinkamai pakoreguoti klausimyną.
Generalinė aibė ir tyrimo imtis.
Remiantis Statistikos departamento pateikiama informacija, 2009 m. LR iš viso buvo 12342
tyrėjos / tyrėjai, iš kurių 6241 (51 proc.) turėjo mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą; taip pat
buvo 1510 technikai ir jiems prilyginti darbuotojai bei 2428 kiti MTTP darbuotojai (Mokslo
darbuotojai ir jų veikla 2009, 2010, p. 12). Daugiausiai tyrėjų (įskaičiuojant ir turinčius
mokslo laipsnį) 2009 m. dirbo humanitarinių ir socialinių mokslų srityse (23–24 proc.);
kiek mažiau – technologijos (19 proc.) ir fizikinių (15 proc.) mokslų srityse; tarp atskirose
biomedicinos mokslų srityse dirbusiųjų 10 proc. atstovavo medicinos mokslus, 6 proc.
gamtos mokslus ir 3 proc. žemės ūkio mokslus (ten pat). Ši populiacija yra laikoma
generaline tyrimo aibe.
Prieš pradedant duomenų rinkimo procedūrą, suformuotas daugiau nei 3000 el. pašto adresų,
kuriais buvo numatoma siųsti kvietimą dalyvauti apklausoje, sąrašas. El. pašto adresai rinkti
mechaniniu būdu, t. y. atsidarant kiekvienos mokslo organizacijos tinklalapį ir kopijuojant į
atskirą sąrašą bendruosius (pvz., rektoratų, institutų) kontaktinėje informacijoje pateiktus
adresus pirmame etape ir smulkesnių (pvz., katedrų, institutų padalinių, mokslinių sekretorių,
administratorių) padalinių adresus kitame etape. Vertinant respondenčių ir respondentų
pasiekiamumą (ir, tuo pačiu, tyrimo imties validumą), svarbu pažymėti, kad, viena vertus,
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kadangi šiuolaikinis mokslinis darbas sunkiai įsivaizduojamas nesinaudojant internetu
(taip pat ir el. paštu), tikimasi (idealiu atveju), kad kvietimas dalyvauti apklausoje pasieks
didžiąją daugumą generalinės aibės narių; kita vertus, įvertinus tikimybę, kad skirtingo
amžiaus, skirtingų mokslo sričių atstovės ir atstovai turi nevienodus gebėjimus naudotis
internetu, nevienodą požiūrį į socialinių mokslų srities tyrimus bei (įskaičiuojant ir
internetines) apklausas, skiriasi kitomis savybėmis, tikėtina, kad ne visos / visi mokslo
bendruomenės narės / nariai, kurias / kuriuos pasieks kvietimas, bus linkę užpildyti
klausimyną. Taigi šiam tyrimui atlikti nebuvo suformuojama reprezentatyvi tyrimo imtis; iš
anksto žinomas respondenčių ir respondentų proporcinis pasiskirstymas pagal žinomas sociodemografines charakteristikas (t. y. amžius, lytis, mokslo sritis, mokslo laipsnis, pedagoginis
vardas, veiklos sektorius) laikytas išankstiniu imties kokybės tikrinimo kriterijumi,
klausimynus užpildžiusiųjų skaičių palyginant su statistinės generalinės aibės dydžiu kaip
klausimyno grįžtamumo rodiklio pagrindu.
Duomenų rinkimo procedūros ir rezultatai.
Kvietimas dalyvauti apklausoje 2011 m. kovo – gegužės mėn. išsiųstas beveik į 3000 el.
pašto adresų (kai kuriais adresais – pakartotinai 2 kartus) pagal suformuotą Lietuvos mokslo
(ir studijų) organizacijų sąrašą, apimantį valstybinius ir nevalstybinius universitetus bei
mokslo institutus, centrus, mokslines bendrijas, sąjungas ir pan. Tikimybė, kad kvietimas
dalyvauti apklausoje nepasiekė potencialių apklausos dalyvių – Lietuvos mokslo (ir studijų)
organizacijų narių – labai menka. Tačiau iš viso prisijungusių prie internetinės sistemos,
kurioje pateiktas klausimynas, buvo 1107. Šis skaičius yra mažas, turint galvoje, kad, remiantis
LR Statistikos departamento pateikiamais duomenimis, 2009 m. Lietuvoje buvo 13827 tyrėjai
(įskaitant ir turinčius mokslo laipsnį) (Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2009, 2010, p. 11).
Į kvietimą dalyvauti apklausoje sureagavo (t. y. bent pradėjo pildyti klausimyną)
1107 Lietuvos mokslo bendruomenės narės ir nariai. Tačiau tik 913 iš jų klausimyną pateikė
į internetinę duomenų rinkimo sistemą ir tik 330 (36 proc.) iš pateiktų klausimynų buvo
visiškai užpildyti. (Pavyzdžiui, 311 (34 proc.) apklausos dalyvių sustojo pildyti klausimyną
tik pateikę pagrindinę informaciją apie save.) Šie dalyvavimo apklausoje rodikliai reikšmingi
keliais aspektais. Pirma, remiantis LR Statistikos departamento pateikiamais duomenimis,
2009 m. Lietuvoje buvo 13827 tyrėjai (įskaitant ir turinčius mokslo laipsnį) (Mokslo
darbuotojai ir jų veikla 2009, 2010, p. 11); 2010 m. Lietuvoje profesine, moksline ir technine
veikla užsiimančiose organizacijose 2–3 darbuotojoms (-ams) vidutiniškai teko
1 kompiuteris su internetu (Informacinių technologijų naudojimas..., 2010, p. 4); tais pačiais
metais asmeninius kompiuterius didžiuosiuose miestuose turėjo 67 proc. namų ūkių
(Informacinės technologijos Lietuvoje 2010, 2010, p. 58). Faktas, jog į apklausą mokslinių
tyrimų tema sureagavo mažiau nei 1/10 Lietuvos mokslo bendruomenės dalis, aiškintinas
keliais galimais situaciniais aspektais: viena, tikėtina, kad didelis mokslo bendruomenės
apkrovimas reikšmingai riboja galimybes įsitraukti į papildomas, formaliai nevertinamas
veiklas; antra, pati tyrimo tema mokslo bendruomenės narėms ir nariams galėjo pasirodyti
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neverta dėmesio (taigi ir laiko atsakinėti į klausimus) ir / arba grėsminga; galiausiai, nors
nėra oficialių duomenų, tačiau mokslo bendruomenėje vis dėlto pastebima gana neigiama
nuostata apklausų atžvilgiu.
Detalizuojant, iš viso apklausoje dalyvavo (tiksliau – pateikė į sistemą pilnai užpildytus ar
pradėtus pildyti klausimynus) 913 Lietuvos mokslo bendruomenės narių (8.3 lentelė).
8.3 lentelė. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal socio-demografines charakteristikas
Kategorijos
Gamtos moksl. sr.
Fizinių moksl. sr.
Humanitarinių moksl. sr.
Medicinos moksl. sr.
Mokslo sritis
Socialinių moksl. sr.
Technologijos moksl. sr.
Žemės ūkio moksl. sr.
Kita
N.i.
Habil. moksl. dr.
Moksl. dr.
Doktorantė / doktorantas
Mokslo laipsnis
Planas: studijuoti doktorantūroje
Moksl. laipsnio nesiekiama
Kita
N.i.
Valstybinis universitetas
Nevalstybinis universitetas
Organizacijos,
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
kurioje vykdomi
moksliniai tyrimai, Nevalstybinis mokslinių tyrimų institutas
tipas
Kita
N.i.
Ne
Administracinės
Taip
pareigos
N.i.
Profesorė / profesorius
Vyriausioji / vyriausiasis mokslo darbuotoja /
darbuotojas
Docentė / docentas
Vyresnioji / vyresnysis mokslo darbuotoja / darbuotojas
Lektorė / lektorius
Pagrindinės pareigos Mokslo darbuotoja / darbuotojas
Asistentė / asistentas
Jaunesnioji / jaunesnysis mokslo darbuotoja /
darbuotojas
Techninė darbuotoja / darbuotojas
Kita
N.i.
Moteris
Lytis
Vyras
N.i.
Iš viso:
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Apklausos dalyvės / dalyviai
Iš viso nurodžiusiųjų
N
%
80
9
97
11
145
16
67
7
235
26
102
11
38
4
23
2
126
14
58
6
447
49
188
21
46
5
35
4
10
1
129
14
531
58
11
1
211
23
9
1
21
2
130
14
587
64
197
22
129
14
73
8
35

4

156
116
146
27
69

17
13
16
3
7

78

9

24
59
131
469
314
130
913

3
7
14
51
34
14,2
100
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Daugiausiai (235 asmenys arba 26 proc.) apklausos dalyvių atstovavo socialinius mokslus,
beveik pusė (447 asmenys arba 49 proc.) turėjo mokslų daktarės / daktaro laipsnį, daugiau
nei pusė (531 asmenys arba 58 proc.) dirbo valstybiniuose universitetuose, taip pat daugiau
nei pusė (587 asmenys arba 64 proc.) neturėjo administracinių pareigų, tačiau tarp jų
didesnės dalies pagrindinės pareigos buvo docentė / docentas (156 asmenys arba 17 proc.) ar
lektorė / lektorius (146 asmenys arba 16 proc.), ar vyresnioji / vyresnysis mokslo darbuotoja
/ darbuotojas (116 asmenys arba 13 proc.); daugiau nei pusė (469 asmenys arba 51 proc.)
apklausos dalyvių buvo moterys. Apklausos dalyvių amžius svyravo nuo 19 iki 83 metų
(vidurkis 42 metai, std. nuokr. 13 metų), mokslinės veiklos stažas svyravo nuo 0 iki 54 metų
(vidurkis 15 metų, std. nuokr. 12 metų).
Duomenų analizės metodai ir procedūros.
Atliekant apklausą sukaupti duomenys buvo sugeneruojami internete ir importuojami į SPSS
for Windows programą analizei.
Statistinė sukauptų duomenų analizė atlikta naudojantis SPSS 13.0 for Windows programiniu
paketu, kuris sudarė galimybes analizuoti tik kiekybinius duomenis. Pagrindiniai statistiniai
rodikliai, kuriais remtasi pirminiuose analizės etapuose – tai aprašomosios statistinės
charakteristikos (dažnių ir procentiniai pasiskirstymai, procentiliai, vidurkiai, standartiniai
nuokrypiai), leidusios apibūdinti sukauptus duomenis ir atrasti apibendrintus atsakymus į
tyrimo pradžioje keltus klausimus. Tolimesniuose analizės etapuose taikyti labiau
sofistikuoti statistinės analizės metodai. Tiksliau, atlikta serija koreliacinių analizių, siekiant
atrasti priklausomybes tarp atskirų tyrimų etikos aspektų vertinimų. Šiose analizėse naudoti
neparametriniai Spearman‘o koreliacijos testo koeficientai, kadangi tyrimo imtis nebuvo
reprezentatyvi ir didžioji dalis duomenų nebuvo pasiskirstę pagal normalųjį skirstinį.
Taip pat atliktos tiesinės regresinės analizės, siekiant patikrinti galimus tarpusavio poveikius
tarp atskirų aspektų vertinimų. Nors šis metodas naudotas statistiškai nekorektiškai dėl tos
pačios priežasties – duomenų nepasiskirstymo pagal normalųjį skirstinį – analizės rezultatai
leido atskleisti įdomias galimas priklausomybes tarp kintamųjų ir pateikti pagrindą
kontekstinėms kiekybinių duomenų interpretacijoms. Be to, atlikta hierarchinė klasterinė
analizė, daugiamatis skaliavimas ir kt., siekiant maksimaliai išnaudoti statistinės analizės
sudaromas galimybes atskleisti tiriamo reiškinio specifiką.
Dar daugiau, analizuojant tvarkos ir intervalų skalėje matuotus kintamuosius, papildomai
analizėje naudoti vizualiniai vidurkių palyginimai – 95 proc. vidurkių paklaidos pasikliovimo
intervalai (angl. – error bar), leidžiantys ne tik įvertinti, kokiose ribose svyruotų vidurkis,
jei būtų sukaupti visos populiacijos atsakymai į duotą klausimą, bet ir palyginti statistinį
skirtumą tarp vidurkių. Paraleliai šiems, neabejotinai, atliktos serijos dispersinės analizės
testų, siekiant patikrinti statistinį atskleistų skirtumų respondentų vertinimuose reikšmingumą.
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Galiausiai, verta atkreipti dėmesį, kad kategoriniai kintamieji (t. y. socio-demografinės
respondentų charakteristikos – amžius, lytis, mokslo sritis, administracinės pareigos, kt.)
atliekant statistinę analizę naudoti klasifikuojant respondentus į atskiras grupes
palyginamosios analizėms ir / arba kontroliuojant per koreliacinę ar regresinę analizę atrastų
priklausomybių statistinį stiprumą.
Nedetalizuojant techninių statistinės analizės metodų charakteristikų galima tik pažymėti,
kad išsamią informaciją apie socialinių duomenų analizėje naudojamus statistinius testus
galima rasti, pavyzdžiui, Frankfort-Nachmias ir Leon-Guerrero (2006), Nachmias
ir Nachmias (1987), Triola (1989) ir kituose šaltiniuose.
Atsakymai į atvirus klausimyne pateiktus klausimus analizuoti naudojantis „mechaninėmis“
priemonėmis, t. y. duomenys klasifikuoti, sisteminti, grupuoti „rankiniu“ būdu, skaitant
kiekvieną įrašą po kelis kartus ir priskiriant jį tam tikrai teminei grupei, vėliau jungiant
grupes pagal temas ir jas skaičiuojant bei mėginant atrasti gilesnes turinio prasmes.
Šių duomenų analizėje pirmiausiai vadovautasi klasikinės turinio analizės principais
(žr. pvz., Berg, 2001, p. 238–242) ir labiau sofistikuotomis pagrįstosios teorijos konstravime
naudojamomis atviro, ašinio, selektyvaus kodavimo prieigomis (Strauss ir Corbin, 1990;
Strauss ir Corbin, 1997). Be to, analizuojant respondentų pasisakymus ir komentarus buvo
turimi omenyje ir bendrieji principai ir požiūriai, kuriais vadovaujamasi atliekant teminę,
naratyvinę, diskurso ir kt. kokybinių duomenų analizę, kadangi pastarieji potencialiai leidžia
atkreipti dėmesį į gilumines tokiuose duomenyse glūdinčias prasmes. Plačiau apie
pastaruosius metodus ir prieigas galima rasti, pavyzdžiui, Wood ir Kroger (2000), Marshall
ir Rossman (2006) ir kitur.
Pristatant tyrimo duomenų analizės rezultatus, kokybinių duomenų turinio analizės rezultatai
naudoti tiek kaip papildantys statistinės analizės rezultatus gilesniais, aprašomaisiais ir / arba
iliustratyviais paaiškinimais, tiek kaip atskleidžiantys atskirus mokslinių tyrimų etikos
problematikos aspektus (pvz., tyrimų etikos problemas ir jų pobūdį).
Duomenų rinkimo metodo, instrumento ir procedūros įvertinimas.
Kaip minėta, iš visų 913 respondentų, pateikusių klausimyną į sistemą, 354 (arba 39 proc.) jį
baigė pildyti vos pradėję – t. y. tik pateikę socio-demografinę informaciją ir pradėję
atsakinėti pirmąją seriją klausimų apie mokslinių tyrimų etikos sampratą. Klausimyne
pastaruosius klausimus palydėjo atviro tipo klausimas, kuriuo prašyta apibūdinti, kaip
suprantama mokslinių tyrimų etika apskritai, taip siekiant patikrinti tyrimo dalyvių išankstinį
tiriamo reiškinio supratimą. Kaip rodo rezultatas, šis klausimas kai kam pasirodė kritinis ir
sustabdė tolimesnį klausimyno pildymą. Be to, vienas vietoj atsakymo pateiktas komentarasklausimas – „čia apklausa ar interviu?“ – šiuo atveju suteikia pagrindo galvoti, kad visgi
dauguma apklausos dalyvių buvo nusiteikę „taip / ne“ tipo, bet ne atvirų klausimų serijai.
Vadovėline yra tapusi tiesa, kad atviro tipo klausimai užtikrina duomenų validumą, o uždaro
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tipo – galimybę patikrinti duomenų patikimumą (Buckingham, Saunders, 2004, p. 76);
apskritai „apklausose siekiama maksimizuoti ir validumą, ir patikimumą“ (ten pat, p. 72).
Kadangi ši Lietuvos mokslo bendruomenės apklausa apie mokslinių tyrimų etiką yra pirmas
tokio pobūdžio tyrimas naudojant iš esmės originalų klausimyną, atviro tipo klausimai buvo
neišvengiami. Atsisakymas apibūdinti tyrimų etiką kaip dėmesio objektą nurodo į žinių stoką.
Kitas panašaus pobūdžio pastebėjimas: viename iš baigiamųjų komentarų pateiktas
pastebėjimas, kad „13–15 klausimai yra neatsakomi“, tačiau toliau komentare vardinamos
tos pačios individų grupės ir tie patys organizaciniai dariniai, kurie buvo išvardinti klausimų
atsakymo variantuose (t. y. „atsakomybę už atliekamų tyrimų etiškumą privalo prisiimti
tyrimą vykdanti organizacija ir pats vykdytojas, ir finansavimą skirianti įstaiga“). Tai rodo
apskritai nepakankamai dėmesingą klausimų skaitymą. Tačiau, nepaisant to, atliekant
tolesnius tyrimus šiuose klausimuose pateikiamus atsakymų variantus būtina kritiškai
peržiūrėti. (Pvz., remiantis ką tik cituotame komentare pateiktu siūlymu „aktualesnis būtų
klausimas apie mokslinių tyrimų resp. akademinės etikos pažeidimų registraciją, kontrolę ir
sankcijų už pažeidimus taikymą“).
Apskritai, remiantis apklausos dalyvių komentarais, viena vertus, atliekant apklausą naudotas
„labai geras ir nuostabus klausimynas“. Kita vertus, „apklausa yra per ilga ir varginanti,
reikėtų geriau apgalvoti ir klausti tik svarbiausių dalykų“. Tačiau vienais atvejais „kai kurie
klausimai per daug abstraktūs, nesukonkretinti ar neišskaidyti į gana skirtingus
komponentus, todėl sunku vienareikšmiškai atsakyti“, o kitais – „klausimai per detalūs ir kai
kurie per daug pasikartojantys ir komplikuoti“. Dar vienas nuomonių skirtumas yra paremtas
mokslo sričių specifika: „klausimai labai daugiaprasmiai ir kiekvienos mokslo srities
specialistai juos supranta skirtingai; mano nuomone, jie pritaikyti socialiniams mokslams“
arba „klausimai formuluoti taip, tarsi tyrimai atliekami tik su žmonėmis ir tik jų gerovė
svarbi“. Prisiimant atsakomybę dėl klausimų sudėtingumo ir komplikuotumo (visgi, kaip jau
minėta aukščiau, siekta aprėpti daugiaplanį reiškinį skirtingose mokslo srityse), šiuo atveju
dalis klausimų nesupratimo sietina su žinių mokslinių tyrimų etikos srityje stoka. Tokią
išvadą verčia formuluoti ir kai kurie komentaruose pateikiami pastebėjimai (pvz., „kai kurios
sąvokos mistiškos savo turiniu: kas yra psichologinis saugumas? Gal tai aktualu
psichologam, bet ar tai aktualu biologam?“ arba „... mokslinės temos pasirinkime iš viso
absurdiška teigti, kad yra pažeidimai, nes kitas/kita mokslininkas/-ė taip pat nagrinėja šią
temą. Todėl asmenys, rengę šią anketą, patys pažeidžia etiką, konstatuodami, kad vienas
mokslininkas gali „uzurpuoti“ konkrečią mokslinę temą ir kiti, šiukštu, negali jos nagrinėti
ne tik Lietuvoje ir visame pasaulyje...“) suponuojantys išankstinį nusistatymą dėl terminijos
vienareikšmiškumo ir giluminį (galimos) problemos nesuvokimą. Psichologinis saugumas
apskritai yra aktualus visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų specialybės ar profesijos;
tyrėjų atveju – tai specifinė probleminė sritis, tiesiogiai susijusi ir su atliekamų tyrimų
specifika (pvz., medicinos srities tyrimuose tai gali būti elementariausia reakcija į kraują
ir būtinybę jį stebėti, socialinių mokslų srities tyrimuose reakcija į specifines socialines
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grupes ir poreikį kontaktuoti su jų atstovėmis / atstovais, technologijos mokslų srityje – dirbti
su konstrukcijomis, keliančiomis sveikatai grėsmę, kurios suvokimas didina darbe patiriamą
stresą ir pan.), ir su darbo klimatu bet kurioje mokslo srityje (pvz., tyrėjas / tyrėja gali jaustis
nesaugiai organizacijoje ar skyriuje, kuriame vykdomas psichologinis teroras, mobingas –
tiek kaip teroro objektas, tiek kaip jo stebėtojas (-a)). Pastarosios pastabos nurodo
pageidautiną apklausos formatą: nevarginanti (t. y. trumpa, lakoniška, mechaniškai pildoma
atsakinėjant į mąstyti neverčiančius klausimus); būtent toks apklausos formatas yra
naudojamas visuomenės tyrimų kompanijų, vykdančių „sociologiniais“ vadinamus
rinkodaros tyrimus visuomenėje (su pastaraisiais kasdieniame gyvenime susiduriame daug
dažniau, nei su sociologiniais tyrimais). Taigi šiuo atveju nestebina, kad tarp apklausos
dalyvių daugumą sudarė būtent socialinių mokslų atstovės ir atstovai, kurių požiūrio į
socialinių duomenų rinkimo būdus ir instrumentus dar (taip stipriai) neiškreipė visuomenėje
vyraujančios tendencijos.
Kaip žinoma, pozityvistine tradicija paremtoje empirikoje vienas iš klausimyno kokybės
rodiklių – tai patikimumo koeficientas Cronbach’o alfa (α, 0–1, kuo arčiau 1 – tuo skalė
patikimesnė), paskaičiuotas atskiroms klausimų grupėms (kitaip – matavimo skalėms)
(žr. pvz., Nachmias ir Nachmias, 1987, p. 172–176). Vertinant šiame tyrime naudoto
originaliai sukurto duomenų rinkimo instrumento patikimumą svarbu atkreipti dėmesį į tai,
kad statistinis klausimyne naudotų skalių patikimumo rodiklis yra aukštas: atskirų skalių
atvejais Cronbach’o alfos svyruoja nuo 0,75 iki 0,96 (8.4 lentelė). Šie rodikliai leidžia tvirtinti,
kad atsitiktinės paklaidos į duomenis įnešami netikslumai nėra dideli (t.y. 0,4–0,25 proc.).
Išimtis – klausimai, kuriais matuotas suvokiamas atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos
pažeidimų prevenciją pasidalinimas ir atsakomybės už etikos principų ir nuostatų laikymąsi
atliekant mokslinius tyrimus pasidalinimas (atitinkamai, Cronbach’o alfos 0,54 ir 0,47).
8.4 lentelė. Duomenų rinkimo instrumento – matavimo skalių patikimumo rodikliai
Skalės pavadinimas
Etikos būklės vertinimas
Esamo atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją ir priežiūrą
pasidalinimo vertinimas
Esamo ir pageidautino atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją
pasidalinimo vertinimas
Esamo ir pageidautino atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos priežiūrą pasidalinimo
vertinimas
Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų skirtinguose tyrimo etapuose dažnumo vertinimas
Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų priežasčių vertinimas
Mokslinių tyrimų etikos pažeidimų skirtinguose tyrimo etapuose dažnumo vertinimas
Skirtingų tipų elgsenos, susidūrus su mokslinių tyrimų etikos pažeidimais, dažnumo
vertinimas
Pokalbių apie mokslinių tyrimų etiką su skirtingomis asmenų grupėmis dažnumo
vertinimas
Susidūrimų su etinėmis dilemomis dažnumo vertinimas
Kompetencijos spręsti dilemas pakankamumo vertinimas
Konsultacijų etikos klausimais dažnumo vertinimas
Etikos kodekso aiškumo ir naudingumo vykdant tyrimus, vadovavimosi juo vertinimas
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Skalės patikimumo rodiklis
(Cronbach’o alfa)
0,94
0,84
0,54
0,47
0,96
0,88
0,96
0,77
0,81
0,93
0,94
0,79
0,75
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Taigi apibendrinant sukauptus duomenis ir jų rinkimo procedūras reikia pripažinti, kad dėl
pasyvaus Lietuvos mokslo bendruomenės narių dalyvavimo apklausoje, visą bendruomenę
apibūdinančios išvados negali būti formuluojamos. Vis dėlto apklausos rezultatai atspindi jos
dalyvių nuomonę, kuri atskleidžia esmines tendencijas bendruomenėje ir todėl gali būti
laikoma pagrindu tiek tolesniems, išsamesniems ir gilesniems atskirų aspektų tyrimams,
taip pat palyginamiesiems tyrimams, tiek pirminėms rekomendacijoms formuluoti.
Tyrimo 3 metodologija. Esamo mokslinių tyrimų etikos reguliavimo
efektyvumo įvertinimas
Atliekant trečiąjį MTEtika projekto tyrimą siekta patikrinti, papildyti ir pagilinti ankstesnių
tyrimų (t. y. aukščiau aprašytų dokumentų analizės, apklausos) eigoje sukauptą informaciją
apie mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje ir taip suformuoti empirinį pagrindą esamo
mokslinių tyrimų etikos reguliavimo efektyvumo Lietuvoje įvertinimui. Taigi šio tyrimo
pagrindas – tiesioginiai individualūs interviu su Lietuvos mokslo (studijų) organizacijų
etikos komitetų / komisijų atstovėmis ir atstovais.
Duomenų rinkimo metodas ir instrumentas.
Kokybiniams duomenims – Lietuvos mokslo (ir studijų) institucijų etikos komitetų narių
nuomonei apie mokslinių tyrimų etiką ir jos reguliavimą organizacijose surinkti naudotas
vienkartinių tiesioginių individualių interviu metodas (žr. pvz., Kvale, 1996; Kvale, 2012),
fiksuojant interviu garso įraše ir vėliau duomenis transkribuojant analizei. Tokio duomenų
rinkimo metodo (kitaip nei, pvz., Camp et al., 2009; Long ir Dorn, 1982; Valdez-Martinez et al.,
2006 ir kt. etikos komitetų narių tyrimuose) pasirinkimą lėmė siekis užsitikrinti galimybę
įsigilinti į individualias (bet ne kolektyvines, kaip būtų fokus grupės interviu atveju) narių
nuomones, nuostatas, požiūrius bei tuo pačiu sukaupti originalią subjektyvias narių pozicijas
atspindinčią giluminę informaciją (kas nebūtų įmanoma atliekant anketinę apklausą).
Duomenims rinkti sukurtas originalus pusiau-struktūruotas klausimynas, kurį sudarė keli
įvadiniai klausimai, 4 klausimų blokai (atitinkamai, apie etikos komitetą, organizacijos
dokumentus – etikos kodeksą ir etikos komiteto nuostatus, mokslo bendruomenės narių
apklausos rezultatų komentavimas ir apie pačią informantę ar patį informantą – etikos
komiteto narę / narį) bei baigiamasis klausimas. Klausimynas konstruotas pirmiausiai
vadovaujantis išsikeltais tyrimo tikslais, taip pat remiantis kitose šalyse atliktose ankstesnėse
panašiose studijose naudotais duomenų rinkimo instrumentais bei vadovaujantis asmenine
projekto vykdytojų panašių apklausų atlikimo patirtimi. Toliau pateikiami detalizuoti
klausimyno punktai ir jų argumentavimas.
Įvadiniai klausimai:
1. Kaip savais žodžiais apibrėžtumėte, kas tai yra mokslinių tyrimų etika?
2. Kaip apskritai vertintumėte mokslinių tyrimų etikos būklę Jūsų organizacijoje?
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3. Kaip manote, ar mokslinių tyrimų etikos priežiūra Jūsų organizacijoje yra efektyvi?
Kieno tai nuopelnas / rezultatas?
Užduodant pastaruosius klausimus siekta kelių tikslų. Pirma, buvo numatoma, kad šie
klausimai paskatins informantę ar informantą susitelkti į pokalbio temą (t. y. mokslinių
tyrimų etiką, bet ne į akademinę etiką ar etiką apskritai); antra, šie klausimai turėjo paskatinti
informantę ar informantą pradėti laisvai kalbėti ir reikšti savo nuomonę. Taip pat šiais
klausimais siekta sukaupti informaciją tiek etikos komitetų narių požiūrių palyginimui
tarpusavyje, tiek komitetų narių požiūrių palyginimui su LR mokslo bendruomenėje
vyraujančiu (-iais) požiūriu (-iais).
Pirmąjį teminį klausimų bloką, kuriuo siekta sukaupti etikos komitetą apibūdinančią
informaciją, sudarė 6 grupės klausimų.
1.1. Ar galite trumpai papasakoti etikos komiteto Jūsų organizacijoje istoriją? Kada ir
kieno iniciatyva jis įkurtas? Kokiu pagrindu / tikslu įkurtas? Kūrimo proceso eiga,
ar Jūs jame dalyvavote?
Klausimais siekta ne tik sužinoti tiesiogiai klausiamą informaciją, kuri apibūdina etikos
komitetą ir gali būti naudojama lyginant etikos komitetus bei jų narius, bet ir sukaupti
kontrolinio pobūdžio informaciją, darant prielaidą, kad instituciją kūrę ar bent istoriją
žinantys žmonės yra ir labiau jai atsidavę.
1.2. Papasakokite apie etikos komiteto veiklą. Kaip dažnai / reguliariai (arba – kokiais
atvejais, jeigu nėra reguliarumo) renkasi posėdžiauti etikos komitetas? Kuo
vadovaujantis jis veikia? Kokie yra pagrindiniai komiteto tikslai? Kokios yra
pagrindinės komiteto funkcijos?
Šia serija klausimų siekta išsiaiškinti, kokias organizacijos ir tyrimų etikos tobulinimo
funkcijas atlieka komitetas, darant prielaidą, kad komiteto reikšmė gali būti suvokiama kaip
baudėjo, jei pamirštama, kad komitetas gali / turi lemti procesus, kurie skatintų pozityvią
darbuotojų elgseną organizacijoje. Taip pat šiais klausimais siekta sukaupti informaciją, kuri
pildytų ir patikslintų atsakymus į anksčiau užduotus klausimus. Papildomai, lyginamaisiais
tikslais, atsakymai į šiuos klausimuos turėjo leisti sukaupti informaciją (a) konkretaus
komiteto ir skirtingų komitetų narių nuomonės palyginimui, (b) komitetų narių nuomonės
palyginimui su mokslo bendruomenėje vyraujančiu požiūriu (pavyzdžiui, Magnus (2009)
įžvelgia problemą, jog etikos komitetų narių ir bendruomenės narių požiūriai skiriasi),
(c) Lietuvos mokslo organizacijų etikos komitetų narių pateikiamos informacijos palyginimui
su kitose studijose (pvz., Hermeren, 2009) įvardinamomis etikos komitetų funkcijomis.
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1.3. Kokį vaidmenį organizacijoje atlieka etikos komitetas? Ar / kaip etikos komitetas
skatina tyrėjų bendruomenės domėjimąsi etinėmis tyrimų problemomis, didina jos
sąmoningumą? Ar inicijuojami / atliekami vidiniai tyrimai akademinės, mokslinių
tyrimų etikos klausimais organizacijoje, ar apskritai yra poreikis tirti tokią bendrą
padėtį? Ar tai aktualu?
1.4. Kaip dažnai ir kokiais klausimais kreipiamasi į komitetą? Kaip komitetą pasiekia
žinios apie tirtinus atvejus? Kaip tie klausimai sprendžiami? Gal galite papasakoti apie
įsimintiniausius ir / arba tipinius atvejus?
1.5. Kaip dažnai ir kokio pobūdžio klausimais mokslinių tyrimų kontekste kreipiamasi į
komitetą? Kaip sprendžiami šie klausimai? Papasakokite apie įsimintiniausius ir / arba
tipinius atvejus?
Pastarųjų klausimų tikslas – sukaupti informaciją palyginimui su vėlesniu klausimu, keliant
prielaidą, kad egzistuoja kiekybiniai (kreipimaisi) ir kokybiniai (sprendimų ieškojimas /
priėmimas) skirtumai tarp bendrųjų etikos klausimų ir mokslinių tyrimų etikos klausimų
organizacijose pirmųjų naudai.
1.6. Ar / kaip organizacija (administracija) prisideda prie komiteto veiklos? Kaip
manote, kodėl?
Paskutiniuoju bloko klausimu siekta sukaupti informaciją apie komiteto ir mokslo
organizacijos bendradarbiavimo pobūdį.
Kitas teminis klausimų blokas buvo tiesiogiai susijęs organizacijos dokumentų, skirtų
reguliuoti mokslinių tyrimų etiką, vertinimu. Siekiant lygiaverčio bendravimo tarp interviu
atliekančios tyrėjos ir informantės ar informanto, ruošiantis kiekvienam konkrečiam interviu
buvo papildomai peržiūrimi konkrečios organizacijos dokumentai. Šį bloką sudarė taip pat
6 grupės klausimų.
2.1. Ar galite trumpai papasakoti Jūsų organizacijos etikos kodekso istoriją? Kada ir
kieno iniciatyva jis sukurtas? Kokiu pagrindu / tikslu sukurtas? Kūrimo proceso eiga,
ar Jūs jame dalyvavote?
Pastarųjų klausimų tikslas analogiškas, kaip ir klausiant apie komiteto istoriją: siekiama ne
tik sukaupti informaciją aprašymui ir palyginimams, bet ir gauti kontrolinio pobūdžio
informaciją, darant prielaidą, kad prie dokumento kūrimo prisidėję asmenys ne tik jį geriau
išmano, bet ir dažniau vadovaujasi savo veikloje.
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2.2. Kaip vertinate esamą organizacijos etikos kodeksą apskritai ir mokslinių tyrimų
etikos reguliavimo prasme? Kokie privalumai ir / arba trūkumai (ar kodekso vertybės
yra pasiekiamos?)? Ar kodeksą planuojama koreguoti / tobulinti / peržiūrėti?
2.3. Kaip dažnai Jūs naudojatės etikos kodeksu mokslinių tyrimų etikos klausimams
spręsti? Kokiais atvejais?
Šiais klausimais siekiama sukaupti informaciją apie vyraujantį požiūrį į etikos kodeksą
ir mokslinių tyrimų etikos apibrėžimą jame. Pvz., peržiūrėjimo / koregavimo proceso svarbą
ir visų organizacijos narių įsitraukimą į procesą akcentuoja Steinberg ir kolegos (2000).
2.4. Kaip manote, ar Jūsų organizacijos narės ir nariai žino apie etikos kodeksą ir juo
naudojasi [etikos kodeksu]? Jei taip – gal žinote kaip dažnai ir kokiais tikslais? Jei ne –
kaip manote, kodėl?
Pastarųjų klausimų tikslas yra analogiškas ankstesniems, tačiau papildomai siekiama
sukaupti informaciją apie komitetų narių ryšį su mokslo bendruomene, tikintis, kad komitetų
narės ir nariai turėtų sąmoningai jo ieškoti.
2.5. Ar galite trumpai papasakoti Jūsų organizacijos etikos komiteto nuostatų istoriją?
Kada ir kieno iniciatyva jos sukurtos? Kokiu pagrindu / tikslu sukurtos? Kūrimo
proceso eiga, ar Jūs jame dalyvavote?
2.6. Kaip vertinate esamas organizacijos etikos komiteto nuostatas apskritai ir mokslinių
tyrimų etikos reguliavimo prasme? Kokie privalumai ir / arba trūkumai? Ar nuostatas
planuojama koreguoti / tobulinti / peržiūrėti?
Klausimų 2.5 ir 2.6 tikslas analogiškas anksčiau aprašytiems klausimų 2.1 ir 2.2 tikslams,
tačiau čia sutelkiamas dėmesys į kitą organizacijos dokumentą, kuris turi išskirtinę reikšmę
sprendimų priėmimui.
Trečiąjį klausimų bloką sudarė keli teiginiai – Lietuvos mokslo bendruomenės narių per
apklausą išsakyti komentarai, atspindintys kelis probleminius su mokslo organizacijų etikos
komitetų veikla susijusius aspektus. Per interviu informančių ir informantų buvo prašoma
pakomentuoti:
a) „Įstaigose turėtų būti teikiamos konsultacijos etikos klausimais“
b) „Tyrėjams kursai apie mokslinių tyrimų etiką turėtų būti privalomi“
c) „Turėtų būti sukurti mechanizmai, leidžiantys pranešti apie mokslinių tyrimų etikos
pažeidimus anonimiškai“
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d) „Kai etikos komisija yra skiriama rektoriaus, ar gali tikrai spręsti etikos klausimus?
– pati komisija dažnai yra interesų konflikte, kuris liečia narių darbą ir gerovę“
Paskutinysis, ketvirtasis teminis klausimų blokas apėmė 6 klausimus, kuriais buvo renkama
informacija apie šios apklausos dalyves ir dalyvius, jų, kaip etikos komitetų narių, ir jiems
vadovaujančių asmenų kasdienes veiklas. Per interviu buvo fiksuojama socio-demografinė
informacija (lytis, amžius, išsimokslinimas, akademinė / mokslinė pozicija, mokslo sritis)
apie informantę / informantą. Ši informacija, kaip rodo anksčiau atliktos studijos
(žr. pvz. Long ir Dorn 1982, p. 82), yra reikšminga analizuojant individų požiūrius į atskirus
(mokslinių tyrimų) etikos aspektus. Vis dėlto siekiant užtikrinti apklausos dalyvių
anonimiškumą, socio-demografinė informacija nebus niekur viešai pateikiama be atskiro
apklausos dalyvių sutikimo.
4.1. Įsitraukimas į etikos komiteto veiklą: kada, kodėl ir kaip tapote pirmininke /
pirmininku (nare / nariu)? Kiek ilgai planuojate užimti šias pareigas? Kodėl?
Jei planuojate nutraukti narystę – kodėl?
Klausimai, skirti sukaupti informaciją apie asmeninę informantės / informanto patirtį esant
etikos komiteto nare / nariu ir ištirti narystė motyvaciją / priežastis.
4.2. Dalyvavimas etikos komiteto veikloje: kokios funkcijos / pareigos / atsakomybės
komitete? Kiek vidutiniškai laiko per savaitę / mėnesį skiriate savo kaip narės / nario
pareigoms? Ar / su kuo bendradarbiaujate / tariatės dirbant komitete?
Klausimais siekiama sukaupti papildomą informaciją apie konkretaus komiteto veiklą bei
apie konkrečios (-taus) narės / nario įsitraukimą į veiklą. Tai taip pat kontrolinio pobūdžio
informacija, sietina su ankstesniais klausimais apie dalyvavimą komiteto ir organizacijos
dokumentų kūrimo procesuose bei su vėlesniais klausimais apie turimas žinias.
4.3. Kompetencija spręsti mokslinių tyrimų etikos klausimus: Kaip 10 balų sistemoje
įvertintumėte savo, kaip etikos komiteto narės / nario, kompetenciją spręsti mokslinių
tyrimų etikos klausimus? Kokių žinių / gebėjimų trūksta ir kas trukdo jų įgyti? Ar turite
specialų išsilavinimą / papildomos patirties mokslinių tyrimų etikos srityje? Jei taip –
kokį / kokios?
Kaip nustatyta kai kuriose ankstesnėse studijose (žr. pvz., Camp et al., 2009), organizacijų
etikos komitetų narės / nariai gali jausti specialaus mokymo stoką, kurią patenkinti trukdo
„ekonominio ir institucinio palaikymo stoka“ (p. 17). Šiais klausimais siekiama patikrinti
esamą situaciją Lietuvoje.
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4.4. Ar / kiek / kokiais tikslas naudojatės ES teisiniais dokumentais ir kita informacija
apie mokslinių tyrimų etiką? Kokie tai dokumentai / informacija? Kokios priežastys /
motyvai tai lemia?
Nors 2010 m. atlikta ES teisinių dokumentų analizė parodė, kad dauguma pateikiamų
dokumentų susiję su biomedicina ar tik labai specifinėse mokslų srityse atliekamais tyrimais,
visgi publikuojami pavyzdiniai etikos kodeksai bei tyrimai organizacijų etikos komitetų
narėms / nariams turėtų būti aktualūs. Taigi: ar jie žinomi? Jei taip – kiek naudojami ir kaip
vertinami? Realios informančių ir informantų žinios apie teisinį mokslinių tyrimų etikos
reguliavimą ES gali būti tiesiogiai vertinamos lyginant pademonstruotą žinojimą
(pvz., išvardintus teisės aktus (žr. pvz., Valdez-Martinez, kt. 2006) su anksčiau atliktos ES
dokumentų analizės rezultatais.
4.5. Ar / kiek / kokiais tikslas naudojatės LR teisiniais dokumentais ir kita informacija
apie mokslinių tyrimų etiką? Kokie tai dokumentai / informacija? Kokios priežastys /
motyvai tai lemia?
4.6. Kiti informacijos ir žinių šaltiniai?
Nepaisant to, kad 2010 m. atlikta Lietuvos teisinių dokumentų analizė parodė, jog dauguma
jų susiję su biomedicina ar tik labai specifinėse mokslų srityse atliekamais tyrimais, etikos
komitetų narėms / nariams tai turėtų būti žinoma kaip teisinės sistemos trūkumas. Taigi: ar
tai žinoma? Jei taip – kaip tai vertinama? Realios informančių ir informantų žinios apie
teisinį mokslinių tyrimų etikos reguliavimą Lietuvoje taip pat gali būti įvertinamos palyginus
pademonstruotą žinojimą (pvz., išvardintus teisės aktus) su anksčiau atliktos Lietuvos
dokumentų analizės rezultatais.
Šis klausimynas pateiktas monografijos metodologinės dalies 5 priede.
Duomenų rinkimo procedūra ir tyrimo dalyviai.
Rengiant pastarojo – kokybiniais duomenimis paremto – tyrimo metodologiją, numatyta, kad
informantės ir informantai – t. y. ekspertės ir ekspertai – LR mokslo (ir studijų) organizacijų
etikos komitetų ar etikos komisijų narės ir nariai bus atrenkamos (-i) pirmiausiai išanalizavus
pastarųjų organizacinių darinių sudėtis ir vėliau orientuojantis į tokius kriterijus, kaip narių
lytis, amžius, pozicijos organizacijose, atstovaujama mokslo sritis. Mokslo (ir studijų)
organizacijų etikos komitetų / komisijų narių (klasteriniai) sąrašai bus naudojami tyrimo
imties formavimui vadovaujantis netikimybinių ekspertinės, kvotinės, sniego gniūžtės
atrankos metodų principais (Berg, 2001, p. 30–33; Frankfort-Nachmias ir Nachmias, 1993,
p. 185–187). Teorinio planuojamo imties dydžio nustatymas buvo paremtas nuostata, jog
dalyvauti apklausoje bus atrenkama po vieną ekspertę ir vieną ekspertą iš kiekvienos etikos
komitetą turinčios LR mokslo (ir studijų) institucijos komiteto narių sąrašo. Taigi iš viso
numatyta apklausti apie 30–40 komitetų narių – eksperčių ir ekspertų. Tačiau numatyta ir tai,
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kad faktinis apklausos dalyvių skaičius koreguosis atliekant tyrimą priklausomai nuo įvairių
išorinių veiksnių (pvz., turimų materialių ir žmogiškųjų išteklių apimties, potencialių tyrimo
dalyvių įsitraukimo į tyrimą, kt.). Be to, procedūriškai planuota numatytus interviu atlikti
asmeniškai susitariant su kiekviena / kiekvienu eksperte / ekspertu dėl asmeninio susitikimo
ir kad kiekvienas interviu truks apie 30–60 min. Taip pat, siekiant užtikrinti sukaupiamos
informacijos kokybę ir patikimumą, numatyta interviu fiksuoti garso įrašais, naudojant
diktofoną ir vėliau juos transkribuoti pažodžiui, o analizei naudoti tekstinius duomenis.
Galiausiai, atliekant interviu medžiagos analizę, planuota daryti ne tik tradicinę temainę
interviu turinio analizę, siekiant patikrinti jau turimų rezultatų prasmę bei juos papildyti, bet
ir atskleisti vyraujančius diskursus apie mokslinių tyrimų etiką ekspertiniame lygmenyje,
atrasti etikos komitetų veiklų tipologijas ir pan. (Berg, 2001; Kvale, 1996; Strauss ir Corbin,
1990; Wood ir Kroger, 2000). Šios analizės pagrindu numatyta teikti galutinius mokslinių
tyrimų etikos reguliavimo LR mokslo (ir studijų) organizacijose vertinimus.
Pradėjus vykdyti tyrimą, kaip ir planuota, pirmajame etape apklausai informantės ir
informantai – t. y. ekspertės ir ekspertai – LR mokslo (ir studijų) organizacijų etikos komitetų
narės ir nariai buvo atrenkamos (-i) išanalizavus organizacijų etikos komitetų sudėtis.
Šiai procedūrai sukaupta informacija pateikiama monografijos metodologijos 6 priede.
Svarbu pažymėti, kad atliekant tyrimą visi valstybiniai Lietuvos universitetai turėjo etikos
komitetus. Todėl pirmiausiai etikos komitetų sudėčių ieškota internetiniuose šių mokslo
organizacijų tinklalapiuose. Į organizacijas, kurių tinklalapiuose duomenų apie etikos
komitetą nerasta, buvo kreipiamasi elektroniniu paštu arba telefonu. Taip pat gauta
informacija apie 3 (ISM, EHU ir VVTA) ne valstybiniuose universitetuose etiką prižiūrinčias
struktūras. (LCC universitetas atsiuntė etikos dokumentus anglų kalba, tačiau etikos
komisijos nenurodė.) Be to, gauta informacija apie 4 (LAMMC, GTC, LEI ir LKTI)
mokslinių tyrimų institutuose veikiančius etikos komitetus. Komunikuojant su pastarųjų
organizacijų atstovėmis ir atstovais sužinota organizacinė pozicija: nėra poreikio kurti tokį
komitetą, kadangi organizacija nėra didelė ir joje nekyla etinių problemų. Galiausiai, gauta
informacija apie 5 (LAD, LOD, LPS, LGEOS, LŽG) etikos komitetus, veikiančius
mokslinėse draugijose. (Viena iš draugijų – LPS – turi du darinius: etikos komitetas, kuris
nagrinėja tik profesinės etikos klausimus, ir mokslinių tyrimų etikos komitetas, kuris
nagrinėja mokslinių tyrimų etiką.)
Atitinkamai, didžioji dalis duomenų apie mokslo organizacijų etikos komitetų sudėtį ir
komitetų narių kontaktinė informacija rasta internetiniuose organizacijų tinklalapiuose. Dalis
informacijos sukaupta kontaktuojant su organizacijų atstovėmis ir atstovais telefonu bei el.
paštu, naudojantis internetinėmis paieškos sistemomis. Taip nuo 2011 m. pradžios iki
birželio mėn. sukaupta informacija apie 28 etikos komitetus, veikiančius skirtingose Lietuvos
mokslo organizacijose (universitetuose, mokslinių tyrimų institutuose, mokslinėse
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draugijose), kuriuos sudaro po 3–9 nares / narius; iš viso sukompiliuotas 150 etikos komitetų
narių sąrašas (6 priedas).
Vadovaujantis netikimybinio tikslinės ekspertinės atrankos metodo principais (Berg, 2001,
p. 30–33; Nachmias ir Nachmias, 1987, p. 185–187), iš suformuoto organizacijų etikos
komitetų narių sąrašo buvo atrenkamos/atrenkami komitetų pirmininkės ir pirmininkai, kaip
tikėtinai daugiausiai informacijos apie komiteto veiklą turintys asmenys (t. y. geriausios
ekspertės ir geriausi ekspertai). Keliose mokslo organizacijose vykdant apklausą pasikeitė
etikos komitetų sudėtis, todėl vienoje iš jų atlikti 2 interviu su naujai komiteto pirmininkės /
pirmininko pareigas užėmusiu asmeniu, kuri (-s) iki tol etikos komiteto veikloje nedalyvavo
ir todėl nedaug ką galėjo papasakoti apie ankstesnę komiteto veiklą, ir jo (-s) pavaduotoja (-u),
kuri (-s) dirbo tose pačiose pareigose ir anksčiau. Kitoje iš minimų organizacijoje atliktas
interviu tik su naująja / naujuoju komiteto pirmininke / pirmininku.
Keliose organizacijose etikos komiteto pirmininkė / pirmininkas nekalbėjo nacionaline kalba.
Atliekant interviu vienoje iš jų dalyvavo ir komiteto narė / narys, kuri (-s) ne tik pagelbėjo
komunikuojant lietuvių-užsienio kalbomis, bet ir aktyviai prisijungė teikiant informaciją.
Dar vienoje iš minimų organizacijų atliktas interviu su komiteto nare / nariu, kurią / kurį
pasiekti buvo paprasčiausia. Analogiškai pasirinkta (-s) ir dar viena (-s) informantė (-as) iš
komiteto, su kurio pirmininke / pirmininku nepavyko susisiekti.
Taigi 2011 m. liepos-gruodžio mėn. atlikta serija ekspertinių tiesioginių interviu su LR
mokslo (ir studijų) institucijų etikos komitetų / komisijų / kolegijų (toliau – komitetų)
narėmis ir nariais. Svarbu pažymėti, kad būtent toks duomenų rinkimo metodas ir visas
procesas – kitaip nei, pvz., Camp ir kt. (2009), Long ir Dorn (1982), Valdez-Martinez ir kt.
(2006) atliktuose etikos komitetų narių tyrimuose – pasirinktas pirmiausiai todėl, kad šiuo
tyrimu siekta keleriopų tikslų. Kaip jau minėta anksčiau, kaupiant informaciją pirmiausiai
buvo siekiama įsigilinti į individualias (bet ne kolektyvines, kaip fokus-grupės interviu
atveju) narių nuomones, nuostatas, požiūrius. Tuo pačiu buvo siekiama sukaupti originalią
subjektyvias narių pozicijas atspindinčią giluminę informaciją (kas neįmanoma atliekant
anketinę apklausą).
Taigi iš viso atlikti 27 interviu su mokslo organizacijų etikos komitetų pirmininkėmis ir
pirmininkais (kai kuriais išskirtiniais atvejais – narėmis ir nariais), kurių pasiskirstymas
pagal organizacijos tipą pateiktas 8.5 lentelėje.
8.5 lentelė. Interviu dalyvių pasiskirstymas pagal mokslo organizacijos tipą
Mokslo organizacijos tipas
Valstybinis universitetas
Nevalstybinis universitetas
Mokslinių tyrimų institutas
Biomedicinos tyrimų etikos institucija
Mokslinė draugija
Iš viso:
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Duomenų paruošimo analizei procedūros, analizės prieigos ir metodai.
Interviu pasibaigus apklausos dalyvės ir dalyviai buvo prašomi raštiškai patvirtinti savo
(ne)sutikimą, kad jų pateikta informacija (ištraukos iš interviu) būtų cituojama pažodžiui
nurodant pavardę. Dauguma apklausos dalyvių išreiškė sutikimą, kad jų pateikta informacija
gali būti cituojama skelbiant pavardę, tačiau prašė prieš publikuojant informaciją
supažindinti jas / juos su tekste naudojamomis citatomis. Vis dėlto penki iš visų davusių
interviu išreiškė pageidavimą išsaugoti visišką savo pateikiamos informacijos
konfidencialumą. Būtent dėl pastarosios priežasties ir, kartu, įvertinant temos jautrumą bei
galimas rizikas (pvz., interviu minimų asmenų nepasitenkinimą), nuspręsta išsaugoti visos
pateiktos informacijos konfidencialumą. Tad pristatant interviu duomenų analizės rezultatus
nėra nurodoma, kokią konkrečią organizaciją informantė ar informantas atstovauja ir koks
konkrečiai žmogus kokią informaciją pateikė; taip pat, kiek įmanoma, vengta pateikinėti
konkrečias situacijas ir aplinkybes, kurios leistų identifikuoti atskirus asmenis.
Pirmame etape interviu medžiaga analizuota kelis kartus perklausant interviu garso įrašus ir
koncentruojantis į esmines tendencijas išreiškiančius pasisakymus; pažodžiui transkribuoti
tik atskiri, tipiškiausius atvejus ir situacijas nusakantys interviu epizodai. Toks analizės
būdas leido ne tik atskleisti esmines tiriamo reiškinio charakteristikas ir bruožus, bet kartu
atsižvelgti ir į emocinius verbalinės kalbos niuansus, kurie papildo bendrą tik žodžiais
atsiskleidžiantį paveikslą. Todėl pirmiausiai atlikta aprašomojo pobūdžio teminė interviu
medžiagos analizė, kuria buvo siekiama išryškinti pagrindines interviu atsiskleidusias
tendencijas, aprašyti vyraujančius diskursus, atrastas tipologijas ir pan. (Berg, 2001; Kvale,
1996; Strauss ir Corbin, 1990; Wood ir Kroger, 2000). Vėliau visi interviu transkribuoti
pažodžiui ir detaliai giluminei kiekybinei ir kokybinei turinio analizei atlikti panaudoti tekstai.

2. AcadAu: Metodologiniai akademinės autorystės normatyvinio
apibrėžimo ir esamos būklės Lietuvoje analizės 2013–2015 m. pagrindai
Kaip minėta įvadinėje šios monografijos dalyje, projektas AcadAu – „Akademinė autorystė:
normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“ (MIP-082/2013) planuotas kaip nuosekli seka
2010–2011 m. vykdyto projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“
(MIP-37/2010), kuriame identifikuotos esminės mokslinių tyrimų etikos Lietuvoje
problemos. Pagrindinis 2013–2015 m. vykdyto AcadAu projekto tikslas buvo įsigilinti į
Lietuvos mokslo bendruomenės problemiškiausiomis laikomas mokslinių tyrimų etikos sritis
– tai yra, akademinę (mokslinę) autorystę ir tiesiogiai susijusias sritis (plagijavimą,
recenzavimą). Vykdant pastarąjį projektą siekta atlikti giluminę mokslinės autorystės –
tiesiogiai mokslinio darbo nuosavybę ir atsakomybę už jį bei, atitinkamus formalius ir
neformalius įvertinimus ir pripažinimus, nusakančių reiškinių – analizę, numatant galimas
akademinės etikos būklės Lietuvoje gerinimo priemones.
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Empiriškai projektas AcadAu remiasi 5 atskirais ir skirtingais tyrimais, kurių rezultatai turėjo
leisti suprasti normatyvinių apibrėžimų atitiktį socialinei realybei ir, kartu, sukurti pagrindą
suformuluoti tinkamos akademinės (mokslinės) autorystės užtikrinimo ir prevencijos bei
kontrolės priemones ir praktikas. Konkrečiau, kaip jau minėta įvadinėje monografijos dalyje,
vykdant šį projektą pirmiausiai buvo analizuojamos konceptualios mokslinės autorystės
ir tiesiogiai susijusių reiškinių sampratos. Toliau rinkti ir analizuoti empiriniai duomenys,
nusakantys normatyvinius mokslinės autorystės ir susijusių probleminių sričių (plagiato,
autorių sąrašo sudarymo, recenzavimo, kt.) apibrėžimus skirtingų pasaulio šalių mokslą
nacionaliniu lygiu reprezentuojančiose organizacijose (t. y. mokslo tarybose, mokslo
akademijose) bei Lietuvos mokslo organizacijose ir Lietuvos mokslo žurnaluose.
Papildomai, siekiant išanalizuoti Lietuvos mokslo bendruomenėje vartojamus normatyvinius
akademinės (mokslinės) autorystės ir tiesiogiai susijusių reiškinių apibrėžimus bei visuotinai
paplitusias sampratas, atliktos serijos interviu su Lietuvos mokslo žurnalų redaktoriais
ir Lietuvos mokslo bendruomenės apklausa. Būtent pastarųjų tyrimų rezultatai leido
identifikuoti mokslinės autorystės, kaip specifinės mokslinių tyrimų etikos srities, pažeidimų
tipus, formas ir pagrindines Lietuvos mokslo sistemoje pasireiškiančias nusižengti
skatinančias priežastis. Tuo pagrindu buvo analizuojami gerosios praktikos pavyzdžiai,
siekiant atrasti tinkamos akademinės (mokslinės) autorystės užtikrinimo ir prevencijos bei
kontrolės priemones ir praktikas Lietuvoje.
Tyrimo 1 metodologija. Normatyvinių mokslinės autorystės ir tiesiogiai susijusių
reiškinių sampratų bei apibrėžimų pasaulinėse mokslo organizacijose analizė
Atliekant pirmąjį AcadAu projekto tyrimą, siekta ištirti, kaip mokslinės autorystės tematika
apibūdinama skirtingų šalių mokslo organizacijose; taigi – kokiomis formomis ir kokiuose
kontekstuose ši tematika pristatoma skirtingų šalių mokslo bendruomenėms.
Analizuojamų dokumentų masyvas ir jo formavimo procedūros.
Formuojant pasaulio mokslo organizacijų sąrašą tyrimui atlikti pirmasis kriterijus buvo
nacionalinio mokslo atstovavimas aukščiausiu lygiu. Pirminis tokių mokslo organizacijų
sąrašas buvo generuojamas remiantis Tarptautinės mokslo tarybos (angl. – The International
Council for Science (ICSU), http://www.icsu.org) jungiamų organizacijų-narių sąrašu. Šis
sąrašas (N = 121) pasirinktas kaip išsamiausia žinoma nacionalinių aukščiausio lygio mokslo
organizacijų direktorija. Konkretizuojant, TMT jungia 67 mokslo akademijas, 16 mokslo
tarybų ir 36 kitokio tipo mokslo organizacijas (fondai, agentūros, ministerijos ir t.t.);
kai kurios šalys sąraše yra atstovaujamos daugiau nei vienos organizacijos. Siekiant
suformuoti maksimaliai homogenišką ir, atitinkamai, nuosekliai reprezentatyvią tarptautinių
aukščiausio lygio nacionalinių mokslo organizacijų imtį, sąrašas modifikuotas keliais būdais.
Pirma, iš sąrašo išskirtos tos organizacijos, kurios vadinosi nacionalinėmis mokslo tarybomis
arba nacionalinėmis mokslo akademijomis. Kadangi TMT narių sąraše ne visais atvejais
rastos pasirinktos atskirų šalių mokslo organizacijos, papildomai buvo ieškoma informacijos
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apie 51 Europos šalies mokslo institucijas – mokslo tarybas ir mokslo akademijas.
Po papildomos paieškos rasta informacija apie 26 mokslo akademijas. Visų organizacijų
sąrašas pateiktas monografijos metodologinės dalies 7 priede.
Toliau tikrintas kiekvienos atrinktos organizacijos tinklalapis, ieškant keleriopos
informacijos ir / arba ją fiksuojančių dokumentų, pvz., informacijos apie (a) organizacijų
etikos kodeksus ar panašaus pobūdžio deklaracijas ir (b) organizacijų etikos komitetų sudėtis
ir veiklos reglamentavimą. Pagrindinis apribojimas, su kuriuo susidurta renkant duomenis,
buvo tas, kad ne visais atvejais rasti reikiami dokumentai; kai kuriais atvejais reikiami
dokumentai buvo pateikti nacionaline kalba (pvz., armėnų) ir todėl buvo tiesiog neįmanoma
juos įtraukti į tolimesnę analizę. Šiame kontekste puikus pavyzdys yra Lietuvos mokslų
akademija, kurios tinklalapyje (http://lma.lt/lt/)etikos kodeksas randamas tik lietuvių kalba.
(Pavyzdžiui, analogišką tyrimą darančios Švedijos mokslininkės šio dokumento tiesiog
nerastų nemokėdamos lietuvių kalbos.) Kitas pavyzdys – Lietuvos mokslo tarybos tinklalapis
(http://www.lmt.lt): net žinant, kad LMT Etikos kodeksas paskelbtas viešai, internetinė jo
paieška rezultatų neduoda. Dar vienas pavyzdys – Estijos mokslo taryba: nėra tikėtina, kad
EMT neturėtų etikos kodekso, tačiau dokumento paieška duoda nulinius rezultatus.
Taigi įvertinus pateiktus pavyzdžius bei atsižvelgiant į internetinės paieškos specifiką,
ieškant informacijos taikytas tyrėjų trianguliacijos principas (Gomm, 2009, p. 367–368):
skirtingos projekto grupės narės ieškojo tų pačių dokumentų, siekiant išvengti subjektyvaus
požiūrio į paiešką apribojimų.
Papildomai reikia atkreipti dėmesį ir kitą analizei kaupiamų dokumentų masyvo
heterogeniškumą sąlygojantį veiksnį. Paieškos rezultatai parodė, kad skirtingos organizacijos
savo praktikose naudoja ir, atitinkamai, viešai publikuoja gana skirtingus etikos klausimų
reguliavimui skirtus dokumentus. Pavyzdžiui, Japonijos Mokslų tarybos tinklalapyje
(http://www.scj.go.jp/en/index.html) buvo randamas tik vienas ir gana bendro pobūdžio
dokumentas, nusakantis pagrindines nuostatas mokslinių tyrimų atžvilgiu. Tuo metu Kanados
Nacionalinės mokslo tarybos tinklalapyje (http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/index.html) buvo
randama keletas dokumentų (pvz., NMT elgesio kodeksas (angl. – NRC Code of conduct),
NMT Tyrimų integralumo / sąžiningumo politika (angl. – NRC's Research Integrity Policy),
kt.). Pavyzdžiui, Nyderlandų Karalystės atveju, buvo randamas tik šalies universitetų
asociacijai priklausantis dokumentas „Nyderlandų elgesio kodeksas mokslinei praktikai. Gero
mokslinio mokymo ir tyrimų principai“ (angl. – The Netherlands Code of Conduct for
Scientific Practice. Principles of good scientific teaching and research, https://www.unescoihe.org/sites/default/files/the_netherlands_code_of_conduct_for_scientific_practice.pdf) ir t. t.
Vėlgi, siekiant analizės nuoseklumo, iš sukauptų dokumentų sąrašo analizei atrinkti sąlyginai
adekvatūs dokumentai – t. y. etikos kodeksai ar analogiški elgesio reglamentai.
Svarbu paminėti, kad 151 etikos kodeksų duomenų bazę pateikia JTO Pasaulinė etikos
observatorija (angl. – Global Ethics Observatory), http://www.unesco.org/new/en/social413
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and-human-sciences/themes/global-ethics-observatory/access-geobs/. Vis dėlto dauguma
šioje bazėje talpinamų dokumentų priklauso ne mokslo taryboms ar akademijoms,
bet profesinėms asociacijoms – taigi ne toms organizacijoms, kurios buvo tikslingai
išskiriamos šiame tyrime. Be to, šioje duomenų bazėje pateikiamos nuorodos dažnai veda į
nacionalinėmis kalbomis publikuojamus dokumentus.
Taigi kelis šimtus darbo valandų kainavusios užsienio mokslo organizacijų ir dokumentų
paieškos rezultatas yra 193 mokslo organizacijų sąrašas (7 priedas), iš kurio, patikrinus
kiekvieną organizaciją, analizei tinkamais pripažinti 17 dokumentų. Iš bendro dokumentų
sąrašo taip pat atmesti dviejų JAV ir JK veikiančių organizacijų dokumentai, kadangi juose
buvo aprašomi bendresnio pobūdžio nacionalinės mokslo politikos klausimai, bet nekalbama
apie konkrečius etikos klausimus, kaip tai daroma etikos kodeksuose. Taip pat iš
analizuojamų dokumentų sąrašo atmesti atskirų Meksikoje, Slovakijoje, Šveicarijoje ir
Suomijoje veikiančių mokslo organizacijų dokumentai, pateikti tik nacionalinėmis kalbomis.
Dokumentų analizės procedūra.
Aukščiau aprašyti dokumentai analizuoti keliais etapais. Pirmasis analizės etapas –
dokumentų turinio elementų, nusakančių autorystę ir tiesiogiai susijusių tematikų analizė –
pradėtas technine tiksline terminų paieška, naudojant raktines mokslinę autorystę nusakančių
ir susijusių žodžių šaknis („Author*...“ „publi*...“, „plagiar*...“). Sukaupus atskirus
tekstinius vienetus, kitame analizės etape gilintasi į naudojamų sąvokų ypatumus,
apibrėžimus, temas, kontekstus, kuriuose sąvokos buvo naudojamos. Deja, atliekant analizę
paaiškėjo, kad net taip kruopščiai atrinkti dokumentai yra per daug skirtingi ir tokia analizė iš
tiesų yra ne tik neprasminga, bet ir (beveik) neįmanoma, jei siekiama palyginti dokumentus;
t. y. tokiu būdu galima aprašyti pavienius dokumentus, bet ne juos palyginti tarpusavyje,
ieškant skirtumų ar panašumų, kas būtų prasminga tolimesnei analizei. Taigi šio tyrimo
rezultatas – trumpa aprašomojo pobūdžio atrinktų dokumentų apžvalga, kuri, tačiau, gali būti
naudojama kaip išeities taškas tolimesniuose panašios problematikos tyrimuose arba tiesiog
kaip užfiksuotas empirinis faktas, informuojantis šia tematika besidominčius tyrėjus.
Tyrimo 2 metodologija. Normatyvinių mokslinės autorystės ir tiesiogiai
susijusių reiškinių sampratų bei apibrėžimų Lietuvos mokslo organizacijų
dokumentuose analizė
Antrasis projekto AcadAu tyrimas buvo sukoncentruotas į tiriamo reiškinio – mokslinės
autorystės – ypatumų formalius apibrėžimus ir sampratas Lietuvos mokslo organizacijose,
darant prielaidą, jog būtent formalūs dokumentai formuoja organizacinę kultūrą ir,
atitinkamai, apibrėžia organizacijos narių elgseną. Kaip ir aukščiau aprašyto tyrimo atveju,
šis tyrimas taip pat remiasi dokumentų analize kaip pagrindiniu empirinės informacijos
kaupimo ir analizės metodu.
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Analizuojamų dokumentų masyvas ir jo formavimo procedūros.
Labai panašiai, kaip anksčiau aprašytuose tyrimuose, šiam tyrimui informacijos šaltiniai –
dokumentai, reglamentuojantys etikos klausimus Lietuvos mokslo organizacijose (t. y. etikos
kodeksai) – rinkti 2013 m. liepos-rugsėjo mėn. Lietuvos mokslo organizacijų tinklalapiuose.
Kadangi bendras institucijų sąrašas jau buvo suformuotas atliekant ankstesnius tyrimus
(žr. aukščiau projekto MTEtika tyrimo 1 metodologijos aprašymą ir 2 priedą) ir buvo turimi
pirminiai kontaktiniai, pradedant dokumentų kaupimo procedūrą sąrašas buvo tiesiog
patikslintas LR Švietimo ir mokslo ministerijos sistemoje AIKOS (http://www.aikos.smm.lt).
Analogiškai kaip ir anksčiau, tais atvejais, kai reikiami dokumentai nebuvo randami
organizacijų tinklalapiuose, tiesiogiai kontaktuota su atskirų organizacijų administracija.
Papildomas pakartotinas nerastos informacijos (dokumentų) tikrinimas atliktas 2014 m.
balandžio mėn. Taigi visą analizuojamos medžiagos masyvą sudarė 28 Lietuvos mokslo
organizacijų etikos kodeksai, iš kurių 14 priklauso valstybiniams ir 4 nevalstybiniams
universitetams, 10 priklauso mokslinių tyrimų institutams. Svarbu pažymėti, kad lyginant
2010 m. sukauptos informacijos apimtis (Lipnevič ir Novelskaitė, 2010) su 2013–2014 m.
sukauptos informacija, pastebimas reikšmingas pokytis: tokius kodeksus paskelbė daugiau
mokslo institucijų. Vis dėlto svarbu pastebėti, kad ir 2013–2014 m. renkant dokumentus kai
kuriose Lietuvos mokslo institucijose etikos kodeksas buvo vis dar (per)kuriamas, svarstomi
jo projektai ir pan. Tačiau visi universitetai kodeksus jau turėjo; dokumentų rinkimo
laikotarpiu etikos kodeksų nerasta tik nevalstybiniuose mokslo institutuose.
Dokumentų analizės principai ir metodai.
Sukauptų Lietuvos mokslo organizacijų dokumentų turinio analizė pradėta pirmiausiai
skaitant visą kiekvieno dokumento tekstą – atliekant manifestinio dokumentų (t. y. fiziškai
fiksuoto teksto) turinio analizę, ignoruojant latentiškai identifikuojamas reikšmes.
Konkrečiau, buvo fiksuojami aprašymai, tiesiogiai nurodantys autorystės klausimus
(pvz., „priverstinė autorystė“, „plagiatas“ ir pan.), bet ignoruojami tokie, kuriuose autorystės
klausimai galėtų būti identifikuojami ne tiesiogiai, bet kartu su kitais elgesio akademinėje
aplinkoje aspektais (pvz., „nesąžiningas elgesys“, „sukčiavimas“ ir pan.). Be to, sekant
esama dokumentų struktūra, aprašant atliktos analizės rezultatus stengtasi atskirti
akademinės (mokslinės) autorystės etikos tematikas pedagoginio (pvz., studentų darbų
publikavimo) ir mokslinio darbo (pvz., studentų darbų naudojimo mokslinėse publikacijose
nepateikiant nuorodų) kontekstuose.
Apibendrinta informacija apie sukauptus dokumentus lyginant kai kurias jų charakteristikas
2010 m. ir 2013 m. pateikta monografijos metodologinės dalies 8 priede. Ši informacija rodo,
kad per kelerius metus ne tik išaugo mokslo organizacijų, turinčių etikos kodeksus, skaičius,
bet taip pat „išsiplėtė“ ir patys etikos kodeksai– padidėjo jų apimtis; taigi, tikėtina, kad šie
dokumentai detaliau bei išsamiau apibūdina mokslinių tyrimų etikos klausimus organizacijose.
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Tyrimo 3 metodologija. Normatyvinių mokslinės autorystės ir tiesiogiai susijusių
reiškinių sampratų bei apibrėžimų Lietuvos mokslo žurnaluose analizė
Tolimesnis projekto AcadAu tyrimas buvo skirtas ištirti, kaip mokslinės autorystės klausimai
apibrėžiami Lietuvos mokslo žurnaluose. Kaip pastebima kitose šios monografijos dalyse,
mokslo žurnalai dažnai laikomi vienais pagrindinių ir griežčiausių mokslinės autorystės
kontrolės šaltinių. Taigi nors metodologine prasme šis tyrimas yra analogiškas dviems jau
aukščiau aprašytiems, Lietuvos mokslo žurnalų reikalavimų autoriams (dokumentų) analizės
rezultatai reikšmingai papildo atliekant ankstesnius du tyrimus gautus rezultatus ir padeda
geriau suprasti analizuojamą reiškinį.
Analizuojamų dokumentų masyvas ir jo formavimo procedūros.
Siekiant suformuoti maksimaliai homogenišką ir išsamų dokumentų masyvą, Lietuvos
mokslo žurnalų reikalavimų autoriams surinkimui naudotasi Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių bibliotekoje pateikiamu Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašu su
papildomais duomenimis (http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai). Remiantis
šiuo sąrašu, dokumentų rinkimo pradžioje Lietuvoje buvo 266 moksliniai periodiniai
leidiniai (kitaip – mokslo žurnalai). Siekiant sukaupti reikiamą informaciją buvo tikrinami
visų šių žurnalų tinklalapiai ir kaupiami dvejopo pobūdžio duomenys. Pirma, siekiant
sukaupti aprašomojo pobūdžio informaciją, kuri leistų palyginti tarpusavyje žurnalus ir,
kartu, pasitarnautų paaiškinamuoju pagrindu mėginant suprasti (tikėtinai) skirtingą dėmesį
mokslinės autorystėms klausimams mokslo žurnaluose, buvo renkama tiesiogiai žurnalus
charakterizuojanti informacija. Tai yra:
- veiklos trukmė (sąlyginis kintamojo pavadinimas), matuojama nuo nurodomos
datos, kada pradėtas leisti žurnalas. Papildomai reikalinga atsižvelgti į tai, kad
atskirais periodais kai kurių žurnalų leidyba buvo nutrūkusi. Be to, renkant
duomenis kai kurie žurnalai buvo neleidžiami.
- veiklos apimtys (sąlyginis kintamojo pavadinimas), matuojamos žurnalo numerių
skaičiumi per metus. Vėlgi papildomai reikia atsižvelgti į tai, kad apskritai žurnalai
leidžia skirtingą numerių skaičių per metus. Taigi, viena vertus, galima būtų
numanyti, kad didesnis per metus išleidžiamų numerių skaičius reiškia didesnes
apimtis; kita vertus, leidžiamų žurnalo numerių apimtys gali varijuoti nuo 3–5
straipsnių iki 25 ar pan.; publikuojamų straipsnių apimtys gali svyruoti nuo 0,25 iki
1,5 autorinio lanko ir pan. Taigi tikslias apimtis galėtų parodyti atskirų numerių
apimtis spaudos ženklais. Vis dėlto toks skaičiavimas nebuvo atliktas pirmiausiai
dėl išteklių stokos.
- veiklos kokybė (sąlyginis kintamojo pavadinimas), matuojama redakcinės kolegijos
sudėties charakteristika: kiek asmenų sudaro redakcinę kolegiją; kiek iš jų yra
lietuviai ir kiek – užsienio šalių mokslininkės / mokslininkai. Kaupiant šiuos
duomenis pastebėta, kad kai kurie žurnalai informaciją apie save pateikia ir lietuvių,
ir užsienio kalbomis, tačiau skirtingomis kalbomis pateikiamoje žurnalų
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informacijoje apie jų redakcinę kolegiją kai kuriais atvejais buvo randami ir
skirtingi narių skaičiai. Be to, kai kurie žurnalai laikosi taktikos kiekvienam žurnalo
numeriui sudaryti specialią redakcinę kolegiją, skiriant atskirus atsakinguosius
redaktorius, todėl tampa neįmanoma tiksliai suskaičiuoti redakcinės kolegijos narių
skaičiaus palyginimui.
žurnalo kokybė 1 (sąlyginis kintamojo pavadinimas), matuojama nurodomais citavimo
indeksais, kurie visada skaičiuojami ne einamiems metams; taigi rodo tik sąlyginę
(t. y. buvusią) kokybę.
žurnalo kokybė 2 (sąlyginis kintamojo pavadinimas), matuojama žurnalų nurodomomis duomenų bazėmis, kuriuose jie referuojami. Renkant šiuos duomenis ir vėl
susidurta su problema, kad duomenų bazės yra labai skirtingos tiek savo
prieinamumu, tiek apimtimis, tiek pobūdžiu.

Antra, siekiant sukaupti informaciją konkrečiai apie mokslinę autorystę, buvo kaupiami
mokslo žurnalų publikuojami reikalavimai autoriams. Šiuose dokumentuose tikėtasi atrasti
mokslinės autorystės apibrėžimą, kuris šiuo atveju apima tiek normatyvinę galią, tiek
ugdomąjį kontekstą.
Didžioji dalis anksčiau apibūdintos sukauptos informacijos apie Lietuvos mokslo žurnalus
(išskyrus informaciją apie nurodytas duomenų bazes, kuriuose žurnalai referuojami)
pateikiama monografijos metodologinės dalies 9 priede. Ši informacija atskleidžia
pagrindines Lietuvos mokslo žurnalų charakteristikas:
- seniausiai pradėtas leisti Lietuvos mokslo žurnalas nurodo 1933 m.; naujausiai
pasirodęs žurnalas pradėtas leisti 2013 m.; vidutiniška visų žurnalų leidybos trukmė
prasideda 1998 m. (tačiau nefiksuojant to, kad kai kurie žurnalai atskirai periodais
nebuvo leidžiami, arba kad 2013 m. žurnalas jau nebebuvo leidžiamas).
- mažiausią skelbiamą Lietuvos mokslo žurnalų redakcinę kolegiją sudaro 2 asmenys,
didžiausią – 69; vidutiniškai, skelbiamas redakcines žurnalų kolegijas sudaro 21
narė / narys, tarp kurių gali būti iki 44 užsieniečių (vidutiniškai – 9).
- tik 24 (t. y. 9 proc. visų) visų Lietuvos mokslo žurnalų nurodo turintys citavimo indeksą.
Dokumentų analizės principai ir metodai.
Kaupiant duomenis planuota, kad kiekybinė analizė bus atliekama net tik naudojantis
aprašomosiomis statistinėmis charakteristikomis, bet ir pasitelkiant sudėtingesnius statistinės
analizės metodus, leidžiančius klasifikuoti duomenis formuojant prasmines grupes ir nustatyti
ryšius tarp tyrimui suformuotų kintamųjų. Konkrečiai, planuota ne tik aprašyti žurnaluose
keliamus reikalavimus autorystės atžvilgiu, bet ir suformuoti žurnalų grupes (pvz., taikant
klasterinės analizės metodą (daugiau apie metodą žr. pvz., Vogt, 2005, p. 46; Gomm, 2009,
p. 48) palyginimui, keliant klausimą, ar žurnalo charakteristikos siejasi su keliamais
reikalavimais autorystei. Taigi visi duomenys buvo fiksuojami taip, kad būtų nesudėtingai
transformuojami į statistinės analizės programas (šiuo atveju – SPSS for Windows). Vis dėlto
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planuotos detalios statistinės analizės atlikti nepavyko dėl sukauptų duomenų charakteristikų:
žurnalų priklausymas duomenų bazėms yra fragmentiškas, reikalavimai autoriams apibrėžti
tik nedaugelyje žurnalų, ir t. t. Mėginant klasifikuoti duomenis pagal kažkurias išskirtas
charakteristikas statistinė programa visus atvejus tiesiog jungė į vieną grupę, neatsižvelgdama
į skirtumus. Be to, dėl ką tik minėtų duomenų charakteristikų buvo galima tik labai
fragmentiška palyginamoji analizė. Todėl toliau atlikta kokybinė žurnalų reikalavimų turinio
analizė (Rapley, 2007, p. 111), siekiant apibūdinti išskirtinius atvejus ir tikrinant daugumoje
žurnalų pateikiamų apibrėžimų skirtumus bei panašumus.
Detaliau, atliekant kiekybinę mokslo žurnalų reikalavimų teikiamų straipsnių autoriams
turinio analizę, reikalavimus autoriams nusakančiuose dokumentuose tikslingai ieškota
konkrečių kategorijų: (a) reikalavimų autorystei apibrėžimo, nusakančio, kas gali būti
straipsnio autoriumi, kiek autorių gali teikti vieną straipsnį publikavimui, kokia autorių
išdėstymo tvarka ir kokiomis sąlygomis galima keisti pateiktą autorių skaičių ir / arba
eiliškumą; (b) recenzavimo procedūrų aprašymo, įskaitant tokių charakteristikų, kaip
anonimiškas ar pusiau anonimiškas, įvardinimą; (c) autorinių teisių aprašymo; (d) papildomų
reikalavimų citavimui (išskyrus bendras nuorodas, kokia sistema vadovaujantis reikalinga
pateikti nuorodas į kitus darbus); (e) nuorodų į plagiavimo ir savęs-plagiavimo praktikas;
(f) reikalavimų pasirašyti autorystės licenciją, deklaraciją, garantinį ar pan. raštą. Pastarieji
duomenys fiksuoti koduojant 1 „yra“ ir 0 „nėra“. Ši informacija nėra pateikiamo
monografijos metodologinės dalies prieduose dėl jos monotoniškumo, tačiau naudojama
atskiruose skyriuose, siekiant apibūdinti atskirus tiriamo reiškinio aspektus
(pvz., analizuojant plagijavimo problematikos apibrėžimą analizuotuose dokumentuose).
Tyrimo 4 metodologija. Lietuvos mokslo žurnalų redaktorių požiūrio į mokslinės
autorystės ir tiesiogiai susijusių reiškinių problematiką analizė
Ketvirtasis projekto AcadAu tyrimas buvo skirtas sužinoti Lietuvoje leidžiamų mokslo
žurnalų redaktorių nuomonę apie mokslinės autorystės praktikas ir kylančias problemas.
Kaip pažymima kitose šios monografijos dalyse, būtent mokslo leidinių, o tiksliau – jų
redaktorių bei recenzentų, – vaidmuo užtikrinant tinkamas autorystės praktikas
(arba sudarant plisti netinkamos praktikoms) yra kritinis bet kurioje mokslo bendruomenėje.
Taigi šiuo tyrimu siekta sužinoti praktika paremtą požiūrį – kaip dažnai pažeidinėjami
mokslinių tyrimų etikos principai autorystės srityje, kokie tie pažeidimai ir ar (kaip)
mėginama su tuo kovoti Lietuvos mokslo žurnalų praktikose.
Tyrimo imtis ir jos formavimo procedūros.
Formuojant apklausos dalyvių – Lietuvos mokslo žurnalų redaktorių – imtį vadovautasi jau
turimu Lietuvos mokslo žurnalų sąrašu, kuris buvo naudojamas renkant informaciją apie
žurnalų reikalavimus straipsnius publikavimui teikiantiems autoriams. Vis dėlto kitaip nei
anksčiau aprašytų tyrimų atvejais, atliekant šį tyrimą pirmiausiai siekta suformuoti tikslinę
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kvotinę ekspertų atranką (Babbie, 2013, p. 128–131; Emmel, 2013), kurioje būtų
reprezentuojami skirtingose mokslo srityse veikiantys, skirtingais metais pradėti leisti,
skirtingos sudėties redakcines kolegijas turintys žurnalai. Tačiau pastarojo plano teko
atsisakyti, kadangi tiesiog nebuvo negaunama atsakymų į kvietimus dalyvauti apklausoje,
neveikė nurodyti kontaktiniai adresai ar jų tiesiog nepavykdavo rasti, buvo atsisakoma
dalyvauti interviu, abejojant savo patirties tinkamumu, aptinkami jau nebeleidžiami žurnalai
ir pan.. Kadangi tokia tyrimo imties formavimo strategija nepasitvirtino, imta taikyti
„savanoriško sutikimo“ strategiją, kviečiant dalyvauti tyrime atskirų universitetų ir mokslo
institutų leidžiamų mokslo žurnalų vyr. redaktores ir redaktorius, atsakingąsias (-uosius) ir /
arba vykdančiąsias (-uosius) sekretores ir sekretorius. Kitaip sakant, tiesiog buvo siunčiami
papildomi laiškai žurnalų tinklalapiuose nurodytais el. adresais ir vėliau derinamas
individualaus interviu laikas. Šio proceso rezultatas – iš viso apklausti 25 žurnalų redaktoriai,
iš kurių 2 atstovaujami žurnalai priskirtini biomedicinos mokslų sričiai, 5 – fizinių ir
technologijos mokslų srities kryptims (matematika, informatika, inžinerija, kt.), 8 – įvairioms
humanitarinių mokslų srities kryptims (archeologija, kultūrologija, filologija, kt.),
ir 10 – socialinių mokslų srities kryptims (ekonomika, vadyba, sociologija, edukologija, kt.).
Taigi tyrimo dalyvių imtis buvo pakankamai heterogeniška atstovaujamų mokslo sričių prasme.
Informacijos rinkimo instrumentas.
Informacijos rinkimo instrumentas – interviu klausimynas –suformuotas remiantis mokslinės
literatūros apžvalga, po kurios išskirtos kelios probleminės mokslinės autorystės ir glaudžiai
susijusios sritys. Pusiau struktūruotą klausimyną sudarė 5 klausimų blokai. Pirmiausiai
informantėms ir informantams buvo pateikiami įvadiniai bendro pobūdžio klausimai apie jų
patirtį dirbant žurnalo vyr. Redaktorės / redaktoriaus, ats. / vykd. sekretorės / sekretoriaus
pareigose ir bendrąsias darbo mokslo žurnale praktikas pradedant straipsnio gavimu ir
baigiant publikavimu. Toliau, pateikiant pagrindinius ir, pagal situaciją, papildomus
klausimus (Kvale, 2012, p. 56–65), informančių ir informantų buvo klausiama apie žurnale
keliamus reikalavimus autorystei (t. y. autorių skaičius, eiliškumas, indėlis, nusižengimai
autorystei) bei kontroliavimo formas; apie recenzavimo praktikas ir procedūras; apie
reikalavimus citavimui ir kontroliavimo formas‘ apie nuostatas plagiato ir savęs plagiavimo
atžvilgiu; bei autorines teises. Visose temose interviu dalyvių prašyta palyginti jų žurnalo
praktikas su joms / jiems žinomomis atitinkamomis praktikomis kituose Lietuvos ir užsienio
šalių mokslo žurnaluose. Interviu pabaigoje informančių ir informantų buvo prašoma
įvardinti pagrindines problemas ir iššūkius, su kuriais susiduriama akademinės autorystės
plotmėje ir, konkrečiau, jų, kaip mokslo žurnalų redaktorių, kasdieniame darbe.
Šis duomenų rinkimo instrumentas pateikiamas monografijos metodologinės dalies 10 priede.
Informacijos rinkimo procedūros.
Interviu su Lietuvos mokslo žurnalų atstovėmis ir atstovais (t. y. – vyr. redaktorėmis ir
redaktoriais, ats. sekretorėmis ir sekretoriais) vykdyti 2014 m. Kaip minėta anksčiau,
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duomenų rinkimo procedūra buvo pradedama kontaktuojant su konkrečių žurnalų atstovais ir
atstovėmis pagal internetiniuose žurnalų tinklalapiuose pateikiamą kontaktinę informaciją.
Gavus sutikimą, buvo derinamas individualus laikas ir vieta. Visi interviu vyko arba gyvai
informantės / informanto aplinkoje, arba internetu. Naudojant Skype sistemą buvo taupomas
ir tyrėjos, ir informantės ar informanto laikas. Kadangi atliekant interviu nebuvo fiksuojami
stebimi duomenys, toks būdas nemažino interviu kokybės, tačiau leido efektyviausiai
panaudoti laiką, kas vertinama kaip privalumas ir kitų autorių darbuose (žr. pvz., Hooley,
Marriott ir Wellens, 2013, p. 53–72). Interviu trukmė svyravo apytiksliai nuo 40 iki 110 min,
priklausomai nuo pašnekovės / pašnekovo pasirengimo ir noro dalintis informacija.
Visi interviu fiksuoti audio įrašais.
Interviu medžiagos analizės principai.
Pirminė sukauptos medžiagos analizė atlikta vadovaujantis „prasmės kondensavimo“
principu (Kvale, 2012, p. 106–107), siekiant apibūdinti visus interviu struktūros apimamus
analizuojamo reiškinio aspektus: bendruosius autorystės klausimus, tiesiogiai susijusius su
autorių sąrašo sudarymu; citavimo ir tiesiogiai susijusius plagijavimo probleminius aspektus;
recenzavimo procedūrų ypatumus ir kylančias problemas; autorinių teisių srities problemas.
Be pastarųjų, dar dvi – įvadinė ir baigiamoji – temos buvo tyrinėjamos vadovaujantis
analogišku principu. Baigus šią analizę apsibrėžtos tolimesnės analizės gairės ją gilinant ir
plėtojant, t. y. atliekant atskirų temų turinio ir diskurso analizę kombinuojant skirtingų
duomenų analizę (Rapley, 2007; Strauss ir Corbin, 1997) ir siekiant plėtoti gilesnes teorines
įžvalgas (pvz., remiantis Mithaug, 2000) bei formuluoti praktines implikacijas. Tačiau
pastarosios analizės galimybės yra apribotos, nes kol kas nėra parengti galutiniai interviu
medžiagos transkribuoti tekstai.
Taip pat svarbu pažymėti, kad ne visi apklausoje dalyvavę žurnalų redaktoriai išreiškė
sutikimą, kad jų pateikta informacija būtų skelbiama viešai nurodant pavardę ir atstovaujamą
žurnalą. Todėl monografijos metodologinės dalies prieduose nėra pateikiama informacija
apie tyrimo dalyvius ir analizės rezultatai pateikiami dedant pastangas išsaugoti informančių
ir informantų konfidencialumą.
Tyrimo 5 metodologija. Lietuvos mokslo bendruomenės narių požiūrio į mokslinęs
autorystę ir tiesiogiai susijusius reiškinius analizė
Paskutinis, tačiau tikrai ne mažiausios svarbos ir tuo pačiu metu su mokslo žurnalų
redaktorių apklausa vykęs tyrimas – tai Lietuvos mokslo bendruomenės apklausa.
Metodologine prasme šis tyrimas visiškai skyrėsi nuo ankstesniųjų, kadangi pirmiausiai
orientuotasi į kiekybinių duomenų sukaupimą apklausiant didelę populiaciją. Kita vertus,
ta pačia metodologine prasme, šis tyrimas panašus į ankstesniuosius, kadangi duomenų
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rinkimo instrumente palikta pakankamai vietos kokybinei informacijai. Galiausiai, šio tyrimo
rezultatai planuoti kaip reikšmingai papildantys gautus atlikus anksčiau aprašytuosius.
Duomenų rinkimo instrumentas.
Lietuvos mokslo bendruomenės apklausai atlikti sukurtas originalus duomenų rinkimo
instrumentas – struktūruotas ir standartizuotas klausimynas, – vadovaujantis tradicinėmis
socialiniuose moksluose naudojamomis praktikomis (žr. pvz., Ornstein, 2013; Nachmias ir
Nachmias, 1987). Be to, klausimynas kurtas remiantis iki tol atlikta konceptualia akademinės
autorystės kaip socialinio reiškinio analize. Detalūs pastarosios analizės rezultatai pateikiami
kitose šios monografijos dalyse, o čia tik detalizuojama duomenų rinkimo instrumento struktūra.
Konkrečiau, pirmas anketos klausimų blokas buvo skirtas sukaupti informacijai apie tyrimo
dalyves ir dalyvius. Jame pateikti tradiciniai klausimai apie lytį, amžių, darbo akademinėje
aplinkoje trukmę, mokslo laipsnius ir pedagoginius vardus, veiklą ir pan. Ši informacija
neleidžia identifikuoti konkrečių tyrimo dalyvių, todėl sudarė sąlygas išsaugoti jų
anonimiškumą ir, atitinkamai, tikėtis nuoširdžių atsakymų į pateiktus klausimus. Kita vertus,
pastaroji informacija laikyta visiškai pakankama, kad būtų galima grupuoti duomenis ieškant
požiūrių skirtumus sąlygojančių dedamųjų (pvz., numanant, kad skirtinga mokslinės veiklos
patirtis neišvengiamai sąlygoja skirtumus požiūriuose į atskirus veiklos aspektus).
Toliau klausimų blogai dėlioti sekant per konceptualią analizę išskirtomis trimis
pagrindinėmis problemų sritimis – t. y. autorių sąrašo charakteristikomis, kitų darbų citavimu
ir recenzavimu. Konkrečiau, tyrimo dalyvių vertinimui pateikti teiginiai ir kategorijos
formuluotos remiantis ankstesnių ir kitose šalyse atliktų tyrimų įvardytomis neetiškų
autorystės praktikų pasekmėmis (Bavdekar, 2012; Bennett, McD Taylor, 2003; Carver et al.
2011; Christodoulou, 2008; Dotson ir Slaughter, 2011; Hemlin, 2009; Jones, 2003; O'Brien
et al., 2009; Osborne ir Holland, 2009; Seeman ir House, 2010; Smith, 1999; West et al.,
2013;) bei sistematizuotomis priemonėmis, kurios galimai užkirstų kelią neetiškoms
autorystės praktikoms ar bent sumažintų jų apimtis (Bavdekar, 2012; Carver et al., 2011;
Leydesdorff et al., 2013; Pfeffer, 2007; Tarnow, 1991). Technine prasme, pateikiant
atsakymą į klausimą apie pastebimų akademinės autorystės pažeidimų dažnumą rengiant ir /
arba teikiant publikuoti mokslo straipsnius, respondenčių ir respondentų prašyta tiesiog
pažymėti jų situaciją atitinkantį dažnumą nuo „...niekada“ iki „...nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje“; atsakant visus kitus klausimyne pateiktus klausimus respondenčių ir
respondentų prašyta išdavų ir priemonių stiprumą įvertinti nuo 1 balo (t. y. visiškas poveikio
nebuvimas) iki 10 valų (t. y. maksimalus poveikis). Įvertinant riziką, kad ne visi į
klausimyną įtraukti ir vertinimui pateikti veiksniai gali būti aktualūs Lietuvos mokslo
bendruomenėje arba kad vertinimui pateiktas aktualių veiksnių sąrašas nėra visaapimantis,
papildomai prie kiekvienos grupės klausimų respondenčių ir respondentų prašyta
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pakomentuoti savo atsakymus, papildyti klausimų formuluotes arba tiesiog išsakyti
nuomonę. Šis klausimynas pateikiamas monografijos metodologinės dalies 11 priede.
Duomenų rinkimo procedūra.
Duomenų rinkimo procedūra pradėta sugeneruojant sąrašą internetinių adresų, kuriuos
skelbia Lietuvos mokslo ir studijų institucijos savo internetiniuose tinklalapiuose,
naudojantis tuo pačiu organizacijų sąrašu, kuris naudotas renkant organizacijų dokumentus.
(Šiuo atveju nebuvo galima naudotis 2010 m. sugeneruotu adresų sąrašu, kadangi jį
patikrinus paaiškėjo, jog dauguma mokslo organizacijų pastaraisiais metais keitė savo
el. adresus.) Kadangi siekta pasiekti maksimalų skaičių Lietuvos mokslo bendruomenės
narių, buvo renkami ne tik universitetų ir mokslo institutų adresai, bet ir fakultetų bei
katedrų. Taip sukompiliuotas sąrašas, apimantis daugiau nei 1000 elektroninių adresų,
kuriais buvo išsiųstas kvietimas dalyvauti apklausoje. Siekiant apklausti kaip galima daugiau
Lietuvos mokslo bendruomenės narių, kvietimas dalyvauti apklausoje išsiųstas kelis kartus.
Klausimynas buvo patalpintas internetinėje apklausos sistemoje http://www.e-apklausa.lt,
kuri save apibūdina taip: „Apklausos ir anketos internete nemokamai. Anketos sudarymas ir
paskelbimas online per kelias minutes. Anketinė apklausa internetu studentams,
moksleiviams, draugams. Verslui, valstybinėms organizacijoms ir institucijoms – kiekybiniai
marketingo, rinkos, darbuotojų ir klientų pasitenkinimo tyrimai. Socialinis nuomonių tyrimas
internete – greitas ir patikimas instrumentas viešajam sektoriui. Viešos ir privačios
apklausos, rezultatai ir komentarai. Jei patinka anketos pavyzdys – balsuok, skelbk savo
apklausą ir dalinkis ja su draugais.“ Tačiau, kaip parodė praktika, ši sistema turi ir minusų:
pildant klausimyną ne visais atvejais buvo galima sėkmingai atverti reikiamus langus,
nuorodos „sugrįžti“ ne visuomet veikė; parsisiunčiant duomenis susidurta su netinkamais
sisteminiais nustatymais; ir t. t. Visa tai kėlė pasipiktinimą ir apklausos dalyviams,
kas tiesiogiai veikė galutinį apklausos rezultatą ir lėtino tyrėjų darbą.
Kvietimas į apklausą pasiekė visas Lietuvos mokslo ir studijų organizacijas, tačiau
klausimyną pildė (t. y. atsidarė internetinę nuorodą) tik 1148 bendruomenės narės ir nariai.
Galima būtų galvoti, kad šis rezultatas rodo ne tik bendruomenės požiūrį į mokslinių tyrimų
etiką, bet ir į internetines apklausas apskritai (labai panašūs rezultatai pasiekti 2008 m.
vykdant mokslininkų socialinių garantijų tyrimą ir 2010 m. vykdant etikos būklės Lietuvos
mokslo bendruomenėje tyrimą). Be to, žinoma, kad kai kuriose mokslo organizacijose
apskritai laikomasi tokios politikos, kad kvietimai į apklausas (kaip ir kai kuri kita el. paštu
platinama informacija) tiesiog nepersiunčiama organizacijos narėms ir nariams. Taigi kai
kuriais atvejais kvietimas tiesiog „užkliūdavo“ ties pirmuoju adresatu ir bendruomenės narių
nebepasiekdavo, o surinkti visus asmeninius mokslo bendruomenės narių adresus tiesiog
neįmanoma. Dėl šios priežasties, ateityje atliekant Lietuvos mokslo bendruomenės tyrimus,
siūloma apgalvoti galimybes naudoti laiko ir finansiniu požiūriu daug brangesnius, tačiau,
tikėtina, efektyvesnius duomenų rinkimo metodus (pvz., tiesioginius interviu).
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Nepaisant įvardytų apribojimų, kaip rodo pirminiai apklausos duomenys (monografijos
metodologinės dalies 12 priedas), apklausoje dalyvavo daugiau moterų nei vyrų
(plg., atitinkamai, 56 proc. ir 44 proc.); daugiausiai apklausoje dalyvavusiųjų (26 proc.)
atstovavo socialinių mokslų sritį (tarsi solidarumo išraiška suvokiant darbo metodus); beveik
pusė apklausos dalyvių (45 proc.) nurodė turį mokslų daktaro laipsnį; dauguma apklausos
dalyvių (56 proc.) dirbo universitetuose ir mokslinį, ir pedagoginį darbą; beveik du
ketvirtadaliai apklausoje dalyvavusių (38,5 proc.) nurodė atliekantys aktyvų vaidmenį
žurnalų redakcinėse kolegijose (kas taip pat įrodo dalyvavimo apklausoje motyvą – tiesioginį
interesą); jauniausiai / jauniausiam apklausos dalyvei / dalyviui atliekant tyrimą buvo
25 metai, vyriausiai / vyriausiam – 72 metai; vidutinė apklausos dalyvių akademinio darbo
trukmė – 19 metų. Taigi nors duomenys yra tinkami statistinei analizei, jie toli gražu
nereprezentuoja Lietuvos mokslo bendruomenės nuomonės.
Duomenų analizės procedūra.
Pagrindinė sukauptų anketinės apklausos duomenų analizė atlikta SPSS 13.0 for Windows
programiniu paketu keliais etapais. Pirminiame analizės etape skaičiuotos tik bendrosios
aprašomosios statistinės charakteristikos, kurios leido įžvelgti bendrąsias tendencijas
(11 priedas). Tolesniuose analizės etapuose, siekiant nustatyti ir mėginant paaiškinti
suformuluotų kintamųjų tarpusavio priklausomybes, buvo pasitelkiami tokie statistinės
analizės metodai, kaip koreliacinės analizė; siekiant identifikuoti netinkamų mokslinės
autorystės praktikų pasekmių ir galimų poveikio priemonių struktūras buvo atliekama
faktorinė analizė; ir pan.
Atliekant apklausą sukaupta kokybinio pobūdžio informacija naudota tiek pagilinti sukauptos
kiekybinės informacijos supratimą, tiek ir atskirai analizuojama, taikant tradicinius turinio
analizės metodus (žr. pvz., Gomm, 2009, p. 49, 65).
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METODOLOGINĖS DALIES PRIEDŲ SĄRAŠAS
Vykdant atskirus tyrimus duomenis rinko ir/arba rengė pirmines duomenų pateiktis:
L. Lapinaitė, dr. S. Mikėnė, dr. A. Lipnevič, dr. A. Novelskaitė, dr. R. Pučėtaitė.
1 priedas. Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, MTEtika (2010-08-02
sutartis Nr. MIP-37/2010) mokslinių tyrimų etikos srityje aktualūs ES teisiniai dokumentai ir
tiesiogiai susiejami LR teisės aktai ...................................................................................................... 426
2 priedas. Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, MTEtika (2010-08-02
sutartis Nr. MIP-37/2010) mokslo organizacijų sąrašas. Tyrimo populiacija ...................................... 448
3 priedas. Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, MTEtika (2010-08-02
sutartis Nr. MIP-37/2010) dokumentų (etikos kodeksų) analizės duomenų kaupimo schema ir
kintamųjų kodavimas ........................................................................................................................... 451
4 priedas. Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, MTEtika (2010-08-02
sutartis Nr. MIP-37/2010) anketinės apklausos klausimynas ............................................................... 454
5 priedas. Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, MTEtika (2010-08-02
sutartis Nr. MIP-37/2010) interviu klausimynas .................................................................................. 477
6 priedas. Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, MTEtika (2010-08-02
sutartis Nr. MIP-37/2010) Lietuvos mokslo organizacijų Etikos komitetai. Interviu populiacija ........ 479
7 priedas. Projekto „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“,
AcadAu (2013-05-29 sutartis NR. MIP-082/2013) tarptautinių mokslo organizacijų
charakteristikos .................................................................................................................................... 484
8 priedas. Projektų „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, MTEtika (2010-08-02
sutartis Nr. MIP-37/2010) ir „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė
realybė“, AcadAu (2013-05-29 sutartis Nr. MIP-082/2013) Lietuvos mokslo organizacijų Etikos
kodeksų charakteristikos ...................................................................................................................... 500
9 priedas. Projekto „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“,
AcadAu (2013-05-29 sutartis NR. MIP-082/2013) Lietuvos mokslo žurnalų charakteristikos ............ 505
10 priedas. Projekto „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“,
AcadAu (2013-05-29 sutartis Nr. MIP-082/2013) interviu klausimynas ............................................. 531
11 priedas. Projekto „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“,
AcadAu (2013-05-29 sutartis Nr. MIP-082/2013) anketinės apklausos klausimynas .......................... 535
12 priedas. Pirminiai projekto „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė
realybė“, AcadAu (2013-05-29 sutartis Nr. MIP-082/2013) anketinės apklausos duomenys .............. 548

425

Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, MTEtika (2010-08-02 sutartis Nr.
MIP-37/2010) mokslinių tyrimų etikos srityje aktualūs ES teisiniai dokumentai ir tiesiogiai
susiejami LR teisės aktai.
1 tema: Tyrimų etika ir EK etikos priežiūra.
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Pavadinimas
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/
2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos
septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.)
Įsigaliojimas: 2007-01-01
Šaltinis: Oficialusis leidinys L: 2006-12-30 Nr.412
[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2006:412:0001:0041:LT:PDF]

Metai
2006

Lietuvos teisiniai dokumentai
Metai
Pavadinimas
2007 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas dėl Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų
plitimo prevencijos 2008-2014 metų programos patvirtinimo (2007.11.15 Nr. V-922)
Įsigaliojimas: 2007-11-25 (Pakeitimas: 2010-05-20)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2007-11-24 Nr.121-4984
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309573;http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.s
howdoc_l?p_id=373630]
2009 LR Žemės ūkio Ministro įsakymas dėl Žemės ūkio ministerijos tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų
plėtros projektų administravimo taisyklių patvirtinimo (2009.03.19 Nr. 3D-177)
Įsigaliojimas: 2009-03-29 (Nauja redakcija 2009-12-09)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2009-03-28 Nr.34-1313
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340046;http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.s
howdoc_l?p_id=361290]
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2 tema: Tyrimai, apimantys eksperimentus su gyvūnais.
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Metai Gr. Metai
Pavadinimas
1986
2007 Įstatymas Dėl Europos konvencijos dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais
naudojamų stuburinių gyvūnų apsaugos ir Europos konvencijos dėl eksperimentiniais
ir kitais mokslo tikslais naudojamų stuburinių gyvūnų apsaugos pakeitimo protokolo
ratifikavimo (2007.04.05 Nr. X-1078)
Įsigaliojimas: 2007-05-05
Šaltinis: Valst. Žin.: 2007-05-05 Nr.49-1878
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295933]
1998

1986

1

1997 Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas (1997-11-06, Nr. VIII-500)
Įsigaliojimas: 1998-01-01 (Pakeitimai: 2004-01-27 Nr. IX-1978, 2003-07-04 Nr. IX1697, 2001-11-08 Nr. IX-587, 2000-07-04 Nr. VIII-1797)
Šaltinis: Valstybės žinios: 1997-11-28 Nr.108-2728 (2004-02-14 Nr.25-753, 2003-0725 Nr.74-3418, 2001-11-28 Nr.99-3521, 2000-07-26 Nr.61-1808)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=46424, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=105657]
1999 LR Vyriausybės Nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir
naudojimo įstatymo įgyvendinimo (1999-03-23, Nr. 325)
Įsigaliojimas: 1999-03-27
Šaltinis: Valstybės žinios: 1999-03-26 Nr.28-808
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=76667]
1998 Valstybinė veterinarijos tarnybos įsakymas Dėl Laboratorinių gyvūnų veisimo,
dauginimo, priežiūros ir transportavimo veterinarinių reikalavimų (1998-12-31,
Nr. 4-361)
Įsigaliojimas: nuo 1999-06-05 iki 2009-01-22; Negalioja 2009-01-23
Šaltinis: Valstybės žinios: 1999-06-04 Nr.49-1590
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=81569]
1999 Valstybinė veterinarijos tarnybos įsakymas Dėl Laboratorinių gyvūnų naudojimo
moksliniams bandymams (1999-01-18, Nr. 4-16)
Įsigaliojimas: nuo 1999-06-05 iki 2009-01-22; Negalioja 2009-01-23
Šaltinis: Valstybės žinios: 1999-06-04 Nr.49-1591
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=81571]
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Pavadinimas
I Europos konvencija dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo
tikslais naudojamų stuburinių gyvūnų apsaugos (1986.03.18)
Įsigaliojimas: 2008-01-01
Šaltinis: Valstybės žinios, 2007-05-05, Nr. 491883 [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=
296835&p_query=&p_tr2=]
Europos konvencijos dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo
tikslais naudojamų stuburinių gyvūnų apsaugos pakeitimo
protokolas (1998.06.22)
Įsigaliojimas: 2003-08-26
Šaltinis: Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1
[http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=46857
&p_query=&p_tr2=2]
Tarybos direktyva 86/609/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir
kitų teisės aktų, susijusių su eksperimentiniais ir kitais mokslo
tikslais naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo (1986.11.24)
Įsigaliojimas: 1986-11-28
Pakeitimas: 2003-07-22 (Direktyva Nr. 2003/65)
Šaltinis: Specialusis leidimas: 2004-12-30 Nr.1
[http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=35925
&p_query=&p_tr2=2]
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Metai Gr. Metai
Pavadinimas
1 2004 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas Dėl Laboratorinių gyvūnų
naudojimo metodinių nurodymų papildymo (2004-08-30, Nr. B1-754)
Įsigaliojimas: nuo 2004-09-24 iki 2009-01-22; Negalioja 2009-01-23
Šaltinis: Valstybės žinios: 2004-09-23 Nr.142-5218
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=241871]
2005 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas Dėl Reikalavimų prekybai
gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo (2005-1011, Nr. B1-559)
Įsigaliojimas: 2005-10-30 (Pakeitimai: 2010-12-10 Nr. B1-452, 2010-07-07 Nr. B1249, 2009-12-04 Nr. B1-524, 2009-08-31 Nr. B1-377).
Šaltinis: Valstybės žinios: 2005-10-29 Nr.128-4651 (2010-12-16 Nr.147-7554, 201007-14 Nr.83-4397, 2009-12-10 Nr.146-6541, 2009-09-05 Nr.106-4468)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=264825, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=351885]
2008 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas Dėl Lietuvos laboratorinių
gyvūnų naudojimo etikos komisijos prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (2008-12-15, Nr. B1-630)
Įsigaliojimas: 2008-12-19
Šaltinis: Valstybės žinios: 2008-12-18 Nr.145-5862
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=333854]
2008 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas Dėl Gyvūnų, skirtų
eksperimentiniams ir kitiems mokslo tikslams, laikymo, priežiūros ir naudojimo
reikalavimų patvirtinimo (2008-12-18, Nr. B1-639)
Įsigaliojimas: 2009-01-23
Šaltinis: Valstybės žinios: 2009-01-22 Nr.8-287;
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=335922]
2 2003 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 669 "Dėl Bendrųjų vaistinių preparatų registravimo
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (2003-02-07, Nr. V-77)
Įsigaliojimas: nuo 2003-02-26 iki 2007-07-14; Negalioja 2007-07-15
Šaltinis: Valstybės žinios: 2003-02-25 Nr.19-836
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=205698]
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2 2004 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 669 "Dėl Bendrųjų vaistinių preparatų registravimo
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (2004-05-24, Nr. V-383)
Įsigaliojimas: nuo 2004-06-02 iki 2007-07-14; Negalioja 2007-07-15
Šaltinis: Valstybės žinios: 2004-06-01 Nr.87-3183
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=234286]
3 2003 LR Žemės ūkio Ministro įsakymas Dėl Reikalavimų duomenims, kuriuos reikia pateikti
apie veikliąsias medžiagas, esančias augalų apsaugos produktuose, ir Reikalavimų
duomenims, kuriuos reikia pateikti apie augalų apsaugos produktus, patvirtinimo
(2003-12-30, Nr. 3D-562)
Įsigaliojimas: 2004-05-01
Šaltinis: Valstybės žinios: 2004-03-06 Nr.35-1145
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=228108]
4 2000 LR Vyriausybės Nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl
narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo (2000-08-17, Nr. 935)
Įsigaliojimas: 2000-08-24 (Pakeitima : 2002-12-06 Nr. 1914, 2002-11-27 Nr. 1858,
2002-07-10 Nr. 1095, 2001-10-15 Nr. 1213, 2001-07-11 Nr. 883, 2001-05-16 Nr. 562,
2001-03-16 Nr. 306, 2001-02-28 Nr. 234)
Šaltinis: Valstybės žinios: 2000-08-23 Nr.70-2075 (2002-12-11 Nr.117-5268, 2002-1204 Nr.115-5144, 2002-07-17 Nr.72-3043, 2001-10-19 Nr.89-3127, 2001-07-18 Nr.622269, 2001-05-23 Nr.43-1513 , 2001-03-23 Nr.25-828, 2001-03-07 Nr.20-657)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=106874, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=123567]
2004 LR Vyriausybės Nutarimas Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos
sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo ir
informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo
(2004-04-07, Nr. 388)
Įsigaliojimas: 2004-05-01
Pakeitimai: 2010-11-03 Nr. 1540, 2010-04-21 Nr. 435, 2010-01-12 Nr. 44, 2009-09-09
Nr. 1192, 2008-09-24 Nr. 938, 2006-03-27 Nr. 299, 2005-10-29 Nr. 1180, 2005-06-20
Nr. 671.
Šaltinis: Valstybės žinios: 2004-04-10 Nr.53-1804 (010-11-06 Nr.130-6632, 2010-0427 Nr.48-2321, 2010-01-21 Nr.8-359, 2009-10-03 Nr.118-5069, 2008-09-30 Nr.1124266, 2006-03-30 Nr.35-1252 , 2005-11-05 Nr.131-4729 , 2005-06-23 Nr.78-2824)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230181, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=258227]
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4 2008 LR Vyriausybės Nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7
d. nutarimo Nr. 388 "Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus
teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo ir
informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo"
pakeitimo (2008-09-24, Nr. 938)
Įsigaliojimas: 2008-10-01
Šaltinis: Valstybės žinios: 2008-09-30 Nr.112-4266
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=327600]
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 1996 m. gruodžio 9 d. dėl 1996 1.1 1997 Laukinės gyvūnijos įstatymas (1997.11.06 Nr.VIII-498)
Įsigaliojimas: 1997-11-28
laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų
Pakeitimai: 2010-06-22 Nr. XI-920, 2005-04-14 Nr. X-159, 2003-06-10 Nr. IX-1614,
prekybą (1996.12.09)
2002-09-19 Nr. IX-1091, 2001-12-11 Nr. IX-638.
Įsigaliojimas: 1997-03-03
Šaltinis: Valst. Žin.: 1997-11-28 Nr.108-2726
Pakeitimai: 2009-05-14 Nr. 407/2009, 2004-04-28 Nr. 834/2004,
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=46542, ...
2003-08-18 Nr.1497/2003, 2000-11-30 Nr. 2724/2000.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157057]
Šaltinis: Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1 (Oficialusis
leidinys L: 2009-05-19 Nr.123, Specialusis leidimas: 2004-12-30
Nr.1, Specialusis leidimas: 2004-12-30 Nr.1)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=37517
, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=38240]
2006
2002 LR Aplinkos Ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos Direktoriaus ir
Komisijos Reglamentas (EB) NR. 865/2006 2006 m. gegužės 4
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Direktoriaus įsakymas Dėl prekybos
d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl
laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo (2002-12-21 Nr. 658/831/743)
laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų
Įsigaliojimas: 2003-01-01 (Pakeitimai: 2004.05.18 Nr. D1-274/1B-532/B1-507;
prekybą įgyvendinimo taisykles (2006-05-04)
2004.11.12 Nr. D1-584/1B-1019/B1-987; 2007.03.05 Nr. D1-134/1B-169/B1-267;
Įsigaliojimas: 2006-07-08
2004-11-12 Nr. D1-584/1B-1019/B1-987 , 2004-05-18 Nr. D1-274/1B-532/B1-507)
Pakeitimas 2008-02-04 Nr.100/2008.
Šaltinis: Valst. Žin.: 2002-12-31 Nr.125-5690 (Valst. Žin.: 2004-05-26 Nr.85-3097;
Šaltinis: Oficialusis leidinys L, 2006-06-19, Nr. 166 (Official
2004-11-17 Nr.167-6158; 2007-03-08 Nr.29-1068, 2004-11-17 Nr.167-6158, 2004-05Journal L: 2008-02-05 Nr.31)
26 Nr.85-3097)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=51203
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=197852, ...
&p_query=&p_tr2=2,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=234014]
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=54793]
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1.1 2003 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl Laukinių gyvūnų žymėjimo taisyklių patvirtinimo
(2003.06.17 Nr. 309)
Įsigaliojimas: 2003-06-28
Šaltinis: Valst. Žin.: 2003-06-27 Nr.61-2819
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=214122]
2006 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl Erškėtinių (acipenseriformes) būrio žuvų ikrų
(juodųjų ikrų) fasavimo ir taros žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2006.10.13 Nr.
D1-465)
Įsigaliojimas: 2006-10-20 (Pakeitimai: 2008.11.28 Nr. D1-640)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2006-10-19 Nr.111-4251(Valst. Žin.: 2008-12-04 Nr.139-5522)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=285050,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332251]
2006 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Direktoriaus įsakymas Dėl Veterinarijos
reikalavimų cirko gyvūnams patvirtinimo (2006.11.22 Nr. B1-708)
Įsigaliojimas: 2006-12-01
Šaltinis: Valst. Žin.: 2006-11-30 Nr.130-4943
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287986]
2007 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos Direktoriaus įsakymas Dėl nelaisvėje
laikomų laukinių gyvūnų ženklinimo (2007.03.16 Nr. B1-306)
Įsigaliojimas: 2007-03-28
Šaltinis: Valst. Žin.: 2007-03-27 Nr.35-1309
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=294578]
1.2 1999 Laukinės augalijos įstatymas (1999.06.15 Nr.VIII-1226)
Įsigaliojimas: 1999-07-09 (Pakeitimai: 2004-02-17 Nr. IX-2028, 2003-06-10 Nr. IX-1616)
Šaltinis: Valst. Žin.: 1999-07-09 Nr.60-1944 (Valst. Žin.: 2004-02-28 Nr.32-1012,
2003-06-27 Nr.61-2769)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=83678, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=213980]
2000 LR Aplinkos Ministro ir LR Ūkio Ministro įsakymas Dėl Prekybos laukiniais augalais,
jų dalimis, grybais tvarkos patvirtinimo (2000.04.18 Nr. 157/155)
Įsigaliojimas: 2000-04-27 (Pakeitimai: 2010-01-25 Nr.D1-60/4-71, 2003-07-24
Nr.392/4-295, 2001-05-16 Nr.265/170)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2000-04-26 Nr.34-966 (2010-02-03 Nr.14-675, 2003-08-13 Nr.793608, 2001-05-25 Nr.44-156)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=99620, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=135136]
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1.2 2006 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais
taisyklių patvirtinimo (2006.05.25 Nr. D1-260)
Įsigaliojimas: 2006-06-01(Pakeitimai: 2009.07.02 Nr. D1-377; 2010.06.01 Nr.1-459)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2006-05-31 Nr.61-2215 (Valst. Žin.: 2009-07-14 Nr.83-3470;
2009-12-31 Nr.D1-871, 2010-06-08 Nr.66-3298)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=277088, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348748]
1.3 2003 LR Vyriausybės nutarimas Dėl pasienio kontrolės punktų, per kuriuos leidžiama išvežti
iš Lietuvos Respublikos ir įvežti į ją laukinių gyvūnų ir augalų rūšių, įrašytų į 1996 m.
gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinių gyvūnų ir augalų rūšių
apsaugos kontroliuojant prekybą jais priedėlius ir Nykstančių laukinės faunos ir floros
rūšių tarptautinės prekybos konvencijos priedus, egzempliorius, sąrašo patvirtinimo
(2003.07.14 Nr. 904)
Įsigaliojimas: (po sąlygų įvykdymo)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2003-07-16 Nr.70-3191
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=215325]
2007 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl mokslininkų ir mokslo įstaigų, kurioms taikoma
supaprastinta apsikeitimo moksline biologine medžiaga, jei ji yra iš gyvūnų ar augalų,
nurodytų tarybos reglamento (EB) Rr. 338/97 prieduose, tvarka, registravimo taisyklių
patvirtinimo (2007.05.04 Nr. D1-246)
Įsigaliojimas: 2007-05-16 (Pakeitimas: 2010.05.14 Nr. D1-402)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2007-05-15 Nr.53-2058 (Valst. Žin.: 2010-05-22 Nr.59-2928)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=297511,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373064]
2007 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės
faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles,
įgyvendinimo (2007.05.28 Nr. D1-296)
Įsigaliojimas: 2007-06-06
Šaltinis: Valst. Žin.: 2007-06-05 Nr.62-2385
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=298863]
2008 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20
d. nutarimo Nr. 261 "Dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės
prekybos konvencijos įgyvendinimo" pakeitimo (2008.03.26 Nr. 271)
Įsigaliojimas: 2008-04-09
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-04-08 Nr.40-1452
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=317226]

1 PRIEDAS

Tęsinys:2 tema (II gr.)

Tęsinys:2 tema (II gr.)
Dok.
gr.
II

ES teisiniai dokumentai
Pavadinimas

433

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

Lietuvos teisiniai dokumentai
Metai Gr. Metai
Pavadinimas
1.3 2008 LR Aplinkos Ministro Muitinės departamento Direktoriaus ir Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Direktoriaus įsakymas Dėl 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos
Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos
kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo veiksmų plano 2008-2015 metams patvirtinimo
(2008.10.17 Nr. D1-548/1B-625/B1-531)
Įsigaliojimas: 2008-10-31
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-10-30 Nr.125-4770
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329670]
2010 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20
d. nutarimo Nr. 261 "Dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės
prekybos konvencijos ir 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97
dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo"
pakeitimo (2010.01.20 Nr. 68)
Įsigaliojimas: 2010-01-24
Šaltinis: Valst. Žin.: 2010-01-23 Nr.9-421
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364189]
2 2004 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos
sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo ir
informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo
(2004.04.07 Nr. 388)
Įsigaliojimas: 2004-05-01 (Pakeitimai: 2010-11-03 Nr.1540; 2010-04-21 Nr.435,
2010-01-12 Nr.44, 2009-09-09 Nr.1192, 2006-03-27 Nr.299, 2005-10-29 Nr.1180,
2005-06-20 Nr.671)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2004-04-10 Nr.53-1804 (Valst. Žin.: 2010-11-06 Nr.130-6632,
2010-04-27 Nr.48-2321, 2010-01-21 Nr.8-359, 2009-10-03 Nr.118-5069, 2008-09-30
Nr.112-4266, 2006-03-30 Nr.35-1252, 2005-11-05 Nr.131-4729, 2005-06-23 Nr.782824) [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230181, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=258227]
2009 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko miškotvarkos
projekto 2002-2011 metams priešgaisrinės dalies patikslinimo tvirtinimo (2009.06.29
Nr. D1-360)
Įsigaliojimas: 2009-07-15
Šaltinis: Valst. Žin.: 2009-07-14 Nr.83-3469
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348745]
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2 2010 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos
(ALIS) nuostatų patvirtinimo (2010-12-01 Nr. D1-963)
Įsigaliojimas: 2010-12-08
Šaltinis: Valst. Žin.: 2010-12-07 Nr.143-7346
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=388092]
3 2008 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(4), 51(1)2, 67, 84(1), 88, 176, 224, 233,
241(1), 241(4), 242, 259(1), 288, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso
papildymo 51(24), 87(8), 87(9) straipsniais įstatymas (2008.11.06 Nr.X-1766)
Įsigaliojimas: 2008-11-25
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-11-25 Nr.135-5227
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331332]
2009 Baudžiamojo kodekso 272, 274 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo, Kodekso
papildymo 277(1) straipsniu įstatymas (2009.12.17 Nr. XI-579)
Įsigaliojimas: 2010-01-05
Šaltinis: Valst. Žin.: 2010-01-05 Nr.1-1; 2010-01-07 Nr.2 (atitaisymas)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361988]
4 2006 LR Žemės ūkio Ministro įsakymas Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos akreditavimo Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšoms
administruoti (2006.10.11 Nr. 3D-395)
Įsigaliojimas: 2006-10-15
Šaltinis: Valst. Žin.: 2006-10-14 Nr.110-4194.
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284449]
2007 LR Žemės ūkio Ministro įsakymas Dėl Bendradarbiavimo sutarties tarp Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių dėl Europos žemės
ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimo
standartinių sąlygų patvirtinimo (2007.04.11 Nr. 3D-58)
Įsigaliojimas: 2007-04-15. Pakeitimai: (2006-03-31 Nr.3D-123, 2004-02-19 Nr. 3D58)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2007-04-14 Nr.42-1603 (Valst. Žin.: 2006-04-06 Nr.38-1356,
2004-02-24, Nr. 29-942)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295790, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227486]
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4 2007 LR Žemės ūkio Ministro įsakymas Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos administravimo taisyklių patvirtinimo (2007.04.06 Nr. 3D-153)
Įsigaliojimas: 2007-04-12 (Pakeitimai: 2010-01-25 Nr. 3D-42, 2009-09-17 Nr. 3D676, 2009-09-09 Nr. 3D-655, 2009-08-12 Nr. 3D-590, 2009-05-15 Nr. 3D-353, 200905-05 Nr. 3D-315, 2009-02-18 Nr. 3D-105, 2008-11-11 Nr. 3D-602, 2008-07-10 Nr.
3D-379)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2007-04-11 Nr.41-1562 (Valst. Žin.: 2010-01-28 Nr.11-547,
2009-09-19 Nr.112-479, 2009-09-14 Nr.110-4685, 2009-08-18 Nr.98-4145, 2009-0526 Nr.61-2440, 2009-05-09 Nr.53-2118, 2009-02-24 Nr.21-834, 2008-11-18 Nr.1325083, 2008-07-17 Nr.81-3225)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295465, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324798]
5 2006 LR Vyriausybės nutarimas Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių
asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą,
paskyrimo (2006.10.11 Nr. 987)
Įsigaliojimas: 2006-10-15 (Pakeitimai: 2010-08-12 Nr. 1165, 2010-03-03 Nr. 225,
2009-06-03 Nr. 553, 2009-01-28 Nr. 75, 2007-12-19 Nr. 1438]
Šaltinis: Valst. Žin.: 2006-10-14 Nr.110-4171 (Valst. Žin.: 2010-08-19 Nr.99-5119,
2010-03-13 Nr.29-1343, 2009-06-13 Nr.70-2847, 2009-02-12 Nr.17-662, 2008-01-08
Nr.3-97) [http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284157, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312362, ]
2008 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo
lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų programų ir
(arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetą, šių lėšų registravimo, apskaitos, projektų vykdytojų skolų pripažinimo
abejotinomis ir abejotinų skolų nurašymo taisyklių patvirtinimo (2008.02.13 Nr. 590)
Įsigaliojimas: aktuali nuo 2008-02-27 iki 2008-05-15 (Pakeitimai: 2010-03-17 Nr. 293,
2008-04-29 Nr.43, 2008-02-13 Nr.137 )
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-02-26 Nr.23-851 (Valst. Žin.: 2010-03-23 Nr.33-1570,
2008-05-15 Nr.55-2077, 2008-02-26 Nr.23-851)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=256730, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=314990]

Dok.
gr.
II

ES teisiniai dokumentai
Pavadinimas

436

Lietuvos teisiniai dokumentai
Metai Gr. Metai
Pavadinimas
5 2008 LR Vyriausybės nutarimas Dėl grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos
Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo
(2008.02.13 Nr. 137)
Įsigaliojimas: 2008-02-27 (Pakeitimai: 2010-11-17 1622, 2010-10-13 Nr. 1440, 201004-21 Nr. 437, 2009-09-30 Nr. 1232, 2009-05-13 Nr. 423)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-02-26 Nr.23-851 (Valst. Žin.: 010-11-23 Nr.137-7015,
2010-10-18 Nr.123-6277, 2010-04-27 Nr.48-2323, 2009-10-10 Nr.121-5200, 2009-0523 Nr.60-2365)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=314990, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344205]
2008 LR Vyriausybės nutarimas Dėl finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos
pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių
patvirtinimo (2008.04.29 Nr. 590)
Įsigaliojimas: 2008-02-27 (Pakeitimas: 2010-03-17 Nr.293)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-02-26 Nr.23-851 (Valst. Žin.: 2010-03-23 Nr.33-1570)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=319948&p_query=&p_tr2=;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=367314&p_query=&p_tr2=]
2000 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl
narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo (2000.08.17 Nr. 935)
Įsigaliojimas: 2000-08-24 (Pakeitimai: 2002-12-06 Nr.1914, 2002-11-27 Nr.1858,
2002-07-10 Nr.1095, 2001-10-15 Nr.1213, 2001-07-11 Nr.883, 2001-05-16 Nr.562,
2001-03-16 Nr.306, 2001-02-28 Nr.234)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2000-08-23 Nr.70-2075 (Valst. Žin.: 2002-12-11 Nr.117-5268, 200212-04 Nr.115-5144, 2002-07-17 Nr.72-3043, 2001-10-19 Nr.89-3127, 2001-07-18 Nr.622269, 2001-05-23 Nr.43-1513, 2001-03-23 Nr.25-828, 2001-03-07 Nr.20-657)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=106874, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=123567]
2004 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl M. Dagio skyrimo į mokslinio tyrimo grupę
(2004.06.16 Nr. D1-338)
Įsigaliojimas: 2004-06-25
Šaltinis: Valst. Žin.: 2004-06-24 Nr.98-3657
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236058]
2006 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl reikalavimų dokumentų blankų formų
spausdinimui ir dokumentų blankų formų patvirtinimo (2006.02.03 Nr. D1-69)
Įsigaliojimas: 2006-02-14 (Pakeitimai: 2010-05-14 Nr. D1-408)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2006-02-13 Nr.18-644; 2006-02-25 Nr.24 (atitaisymas) (Valst.
Žin.: 2010-05-22 Nr.59-2934)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270737,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373071]
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1997
Nerasta tiesiogiai susiejamų

2009

1993

2003
Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2003/15/EB 2003 m.
vasario 27 d. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB
dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais,
suderinimo
Įsigaliojimas: 2003-03-11
Šaltinis: Specialusis leidimas: 2004-12-30 Nr.1
[http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=43168
&p_query=&p_tr2=2]

Nerasta tiesiogiai susiejamų

2004 LR sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas Dėl pranešimo (notifikavimo) apie tiekiamus į
Lietuvos rinką kosmetikos gaminius tvarkos patvirtinimo (2004-05-10, V-354)
Įsigaliojimas: nuo 2004-05-21 iki 2009-09-14; Negalioja 2009-09-15
Šaltinis: Valst. Žin.: 2004-05-20 Nr.82-2964
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=233694]
2001 LR sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos "HN 62:2001
"Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos"
patvirtinimo (2001-07-12 Nr. 384)
Įsigaliojimas: 2001-07-26 (Pakeitimas 2003-12-23 Nr.V-757)
Šaltinis: Valstybės žinios: 2001-07-25 Nr.64-2372; 2002-06-19 Nr.60 (atitaisymas); 200206-21 Nr.62 (atitaisymas) (Valst. Žin.: 2004-02-07 Nr.21-647)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=145590,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=226657]
2004 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-757 "Dėl Lietuvos higienos normos HN
62:2003 "Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos
medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo (2004.08.11 Nr. V-564)
Įsigaliojimas: 2004-08-20 (Pakeitimas 2010-11-08 Nr.V-96)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2004-08-19 Nr.129-4641 (2010-11-13 Nr.133-6826)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=239470;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385997]
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II Amsterdamo sutarties iš dalies keičiančios Europos Sąjungos
sutartį, steigimo sutarčių Europos Bendrijų ir susijusių teisės
aktų Protokolas dėl apsaugos ir gyvūnų gerovės (1997.10.02)
Įsigaliojimas: 1999-05-01
Šaltinis: [http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29686
&p_query=&p_tr2=2]
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 359/2009 2009 m. balandžio 30
d. kuriuo sustabdomas tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių
egzempliorių įvežimas į Bendriją
Įsigaliojimas: Šaltinis: Oficialusis leidinys L: 2009.05.01 Nr. 110/3
[http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:00
03:0026:LT:PDF]
III Tarybos direktyva 93/35/EEB 1993 m. birželio 14 d. šeštąjį kartą
iš dalies keičianti Direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių
įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo
Įsigaliojimas: Šaltinis: Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1
[http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36668
&p_query=&p_tr2=2]
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III Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 1 2007 LR Vyriausybės nutarimas Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir
autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų
apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų
agentūrą, iš dalies keičiančio direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio tarybos
agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei
reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
panaikinantis (2006.12.18)
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei
Įsigaliojimas: 2007-06-01
2000/21/EB, įgyvendinimo (2007-07-11 Nr. 687)
Pakeitimai: 2008-12-16 Nr.1272/2008, 2008-10-08 Nr.987/2008,
Įsigaliojimas: 2007-07-15 (Pakeitimai: 2010.05.19 Nr. 557; 2010.01.20 Nr. 76; 20092006-12-18 Nr.1907/2006)
07-05 Nr. 666)
Šaltinis: Oficialusis leidinys L: 2006-12-30 Nr.396; 2007-05-29
Šaltinis: Valst. Žin.: 2007-07-14 Nr.78-3135 ( Valst. Žin.: 2010-05-22 Nr.59-2896;
Nr.136 (atitaisymas)
Valst. Žin.: 2010-01-28 Nr.11-531 2010-01-20 Valst. Žin.: 2009-07-04 Nr.80-3342)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=51756
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301709, ...
&p_query=&p_tr2=2, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347807]
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=52473]
2007 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo
Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas,
importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines
medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai
teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
pakeitimo (2007.02.13 Nr. D1-84)
Įsigaliojimas: 2007-02-21 (Pakeitimas: 2010-05-21 Nr.D1-427, 2009-12-09 Nr.D1756, 2008-07-15 Nr.D1-382, 2008-03-26 Nr.D1-151)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2007-02-20 Nr.22-855 (Valst. Žin.: 2010-05-27 Nr.61-3019, 200912-12 Nr.147-6609, 2008-07-22 Nr.83-3317, 2008-03-29 Nr.36-1315, 2007-02-20
Nr.22-855)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=285047, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292546]
2008 Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo įstatymas (2008.06.17 Nr. X-1606)
Įsigaliojimas: 2008-07-05
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-07-05 Nr.76-3000
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323622]
2008 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos
aprašo patvirtinimo (2008.07.02 Nr. D1-360)
Įsigaliojimas: 2008-07-09 (Pakeitimai: 2009.02.04 Nr. D1-47; 2008-10-17 Nr.D1-541)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-07-08 Nr.77-3049 (Valst. Žin.: 2009-02-12 Nr.17-672; 200810-25 Nr.123-4688)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324098, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329391]
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1 2008 LR Aplinkos Ministro ir LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl aplinkos
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742
"Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos"
pakeitimo (2008.06.05 Nr. D1-315/V-540)
Įsigaliojimas: 2008-06-11 (Pakeitimai: 2010-05-20 D1-423/V-447; 2009-12-24 D1804/V-1066)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-06-10 Nr.66-2517 (Valst. Žin.: 2010-05-29 Nr.62-3081;
2009-12-31 Nr.157-7112)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321800, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362533]
2008 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymo
Nr. 599 "Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei
pakavimo tvarkos" pakeitimo (2008.05.06 Nr. D1-237)
Įsigaliojimas: 2008-06-01
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-05-10 Nr.53-1989
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=319606]
2009 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30
d. nutarimo Nr. 591 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo
padarinių bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvartos
stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (2009.07.22 Nr. 777)
Įsigaliojimas: 2009-07-31 (Pakeitimas: 2010.01.20 Nr. 77)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2009-07-30 Nr.90-3847 (Valst. Žin.: 2010-01-28 Nr.11-532)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=349972;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364376]
2 2008 Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3, 6, 7, 11, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 36,
37 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas (2008.04.24 Nr. X1510)
Įsigaliojimas: 2008-05-10
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-05-10 Nr.53-1954
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=319400]
2008 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(4), 51(1)2, 67, 84(1), 88, 176, 224, 233,
241(1), 241(4), 242, 259(1), 288, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso
papildymo 51(24), 87(8), 87(9) straipsniais įstatymas (2008.11.06 Nr. X-1766)
Įsigaliojimas: 2008-11-25
Šaltinis: Valst. Žin.: 2008-11-25 Nr.135-5227
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331332]
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3 2009 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-513 "Dėl Lietuvos higienos
normos HN 43:2005 "Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai
reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo (2009-10-19 Nr. V-863)
Įsigaliojimas: 2009-10-25
Šaltinis: Valst. Žin.: 2009-10-24 Nr.127-5507
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=356063]
2009 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009
"Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo (2009.06.23 Nr. V-510)
Įsigaliojimas: 2009-07-15 (Pakeitimai: 2010-07-09 V-621; 2010-04-02 V-264; 200910-22 V-878)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2009-07-14 Nr.83-3451 (Valstybės žinios: 2010-07-17 Nr.854487; 2010-04-10 Nr.41-2003; 2009-10-27 Nr.128-5567)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348695, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=356183]
2009 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009
"Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo (2009.06.29 Nr. V-517)
Įsigaliojimas: 2009-10-01(Pakeitimai: 2010-07-29 V-678)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2009-07-14 Nr.83-3453 (Valstybės žinios: 2010-08-05 Nr.934929)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348698;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379199]
2009 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009
"Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"
patvirtinimo (2009.09.01 Nr. V-714)
Įsigaliojimas: 2010-01-01
Šaltinis: Valst. Žin.: 2009-09-08 Nr.107-4494
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=351938]
2009 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 37:2009
"Policijos areštinės: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo (2009.09.29
Nr. V-820)
Įsigaliojimas: 2009-10-09
Šaltinis: Valst. Žin.: 2009-10-08 Nr.120-5168
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354393]

1 PRIEDAS

Tęsinys:2 tema (III gr.)

Tęsinys:2 tema (III gr.)
Dok.
gr.
III

ES teisiniai dokumentai
Pavadinimas
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Lietuvos teisiniai dokumentai
Metai Gr. Metai
Pavadinimas
3 2010 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-757 "Dėl Lietuvos higienos
normos HN 62:2003 "Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir
ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo (2010.02.18 Nr. V-132)
Įsigaliojimas: 2010-02-24 (Pakeitimas: 2010-11-08 nr. V-967)
Šaltinis: Valst. Žin.: 2010-02-23 Nr.22-1026 (Valst. Žin.: 2010-11-13 Nr.133-6826)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365754;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385997]
4 2009 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir
Jūrinių tyrimų centro reorganizavimo, reorganizavimo projekto patvirtinimo ir
reorganizavimo komisijos sudarymo (2009.08.04 Nr. D1-468)
Įsigaliojimas: 2009-08-12
Šaltinis: Valst. Žin.: 2009-08-11 Nr. 96-4076
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350777]
2010 LR Ūkio Ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio
31 d. įsakymo Nr. 450 "Dėl Žaislų saugos techninio reglamento" pakeitimo
(2010.05.19 Nr. 4-396)
Įsigaliojimas: nuo 2010-12-01 iki 2011-07-21
Šaltinis: Valst. Žin.: 2010-05-22 Nr.59-2922 2010-05-19
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373057]
2010 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos
įgyvendinimo priemonių 2010-2015 metų plano patvirtinimo (2010.11.19 Nr. D1-934)
Įsigaliojimas: 2010-11-25
Šaltinis: Valst. Žin.: 2010-11-24 Nr.138-7074
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=387085]

ES teisiniai dokumentai
Pavadinimas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 dėl
pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis
Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą
2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (Tekstas svarbus EEE)
(2006-12-12)
Įsigaliojimas: 2007-01-19
Šaltinis: Oficialusis leidinys L: 2006-12-27 Nr.378
[http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=52813]

Metai
2006
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Lietuvos teisiniai dokumentai
Metai
Pavadinimas
2007 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Vaistinių preparatų rinkodaros teisės
suteikimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo
procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo
procedūros aprašo, Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taikant savitarpio
pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių,
farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų
pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios
turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo,
Vaistinio preparato rinkodaros teisės perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo
patvirtinimo (2007-07-10 Nr. V-596)
Įsigaliojimas: 2007-07-15 (Pakeitimai: 2010-04-26 Nr. V-331, 2010-01-22 Nr. V-56,
2010-01-22 Nr. V-55, 2009-10-26 Nr. V-884, 2009-08-28 Nr. V-703)
Šaltinis: Valstybės žinios: 2007-07-14 Nr.78-3176 (2010-05-04 Nr.51-2515, 2010-02-02
Nr.13-661, 2010-02-02 Nr.13-660, 2009-10-29 Nr.129-5626, 2009-09-08 Nr.107-4486)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301861, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=351929]
2007 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl informacijos pateikimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1901/2006 39, 49 ir 50 straipsnius ir darbo
grupės parengti priemonėms, skirtoms pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų
moksliniams tyrimams ir kūrimui remti, patvirtinimo (2007-08-13 Nr. V-681)
Įsigaliojimas: 2007-10-17
Šaltinis: Valstybės žinios: 2007-10-16 Nr.107-4380
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=306195]
2009 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 "Dėl Leidimų atlikti klinikinius vaistinių
preparatų tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo"
pakeitimo (2009-04-08 Nr. V-262)
Įsigaliojimas: 2009-04-19 (Pakeitimas: 2010-09-07, Nr. V-763)
Šaltinis: Valstybės žinios: 2009-04-18 Nr.43-1693 ( 2010-09-14 Nr.108-5566)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=341645,
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=380772]

1 PRIEDAS

7 tema: Tyrimai, kuriuose dalyvauja vaikai.

8 tema: Tyrimai, kurių rezultatai patentuojami.
ES teisiniai dokumentai
Pavadinimas
Europos patentų išdavimo konvencija (Europos patentų konvencija)
(1973-10-05)
Įsigaliojimas: 2004-12-01
Šaltinis: Valstybės žinios, 2004-10-05, Nr. 147-5325
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=242578]
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Lietuvos teisiniai dokumentai
Metai
Pavadinimas
2004 Įstatymas dėl Europos patentų išdavimo konvencijų (Europos patentų konvencijų)
ratifikavimo (2004-06-22 Nr. IX-2287)
Įsigaliojimas: 2004-10-05
Šaltinis: Valstybės žinios: 2004-10-05 Nr.147-5324
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236535]
2006 LR valstybinio patentų biuro Direktoriaus įsakymas Dėl Europos patentų paraiškų
padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo (200604-24 Nr. 3R-29)
Įsigaliojimas: 2006-05-05 (Pakeitimas: 2007-06-08 Nr. 3R-47)
Šaltinis: Valstybės žinios: 2006-05-04 Nr.49-1784 (Valstybės žinios: 2007-06-21 Nr.682704) [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=275261;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300221]
2000 LR Vyriausybės Nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva dėl teisinės biotechnologinių 1998
narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo (2000-06-05 Nr. 649)
išradimų apsaugos (98/44/EB) [Priedas: Tekstas publikuotas
Įsigaliojimas: 2000-06-10
Specialiajame leidinyje Priedas originalas ] (1998.07.06)
Šaltinis: Valstybės žinios: 2000-06-09 Nr.47-1362
Įsigaliojimas: 1998-07-30
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=102486]
Priėmė: ES Ministrų Taryba, Europos Parlamentas
2004 Specialusis leidimas: 2004-12-30 Nr.1
2005 Patentų įstatymo preambulės, 2, 4, 10, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 26, 39, 40, 48, 50 straipsnių
[http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=32988&p_q
pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 28(1), 38 straipsniais, X(1) skirsniu ir
uery=&p_tr2=2]
priedu įstatymas (2005-06-30 Nr. X-287)
Įsigaliojimas: 2005-07-14
Šaltinis: Valstybės žinios: 2005-07-14 Nr.85-3135
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259410]
2007 Patentų įstatymo papildymo 38(1) straipsniu, 59(2) straipsnio pakeitimo ir priedo
papildymo įstatymas (2007-05-10 Nr. X-1119)
Įsigaliojimas: 2007-05-19
Šaltinis: Valstybės žinios: 2007-05-19 Nr.55-2129
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=297427]
2000 Nerasta tiesiogiai siejamų
Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus klonavimo (2000.09.07)
Šaltinis:
[http://www.europarl.europa.eu/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC
&TPV=PROV&FILE=000907&TXTLST=1&POS=1&SDOCTA=8&
Type_Doc=FIRST&LANGUE=EN]
Metai
1973
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ES teisiniai dokumentai
Pavadinimas
Metai
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/8/EB 1998 m. vasario 16 1998
d. dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką [Priedas: Tekstas
publikuotas Specialiajame leidinyje Priedas originalas ]
Įsigaliojimas: 1998-05-14
Pakeitimai: 2010-02-09 2010/9, ... 2008-07-28 2008/79 ir kt.
Priėmė: ES Ministrų Taryba, Europos Parlamentas
2004 Specialusis leidimas: 2004-12-30 Nr.1 1998-02-16
[http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=41988&p_q
uery=&p_tr2=2;
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.susije_l?p_id=41988&p_rys_i
d=1]

444

Lietuvos teisiniai dokumentai
Metai
Pavadinimas
1998 LR Sveikatos apsaugos Ministro ir LT Ūkio Ministro įsakymas Dėl biocidų, kosmetikos,
asmens higienos ir buitinės chemijos gaminių registracijos (1998-12-30 Nr. 788/437)
Įsigaliojimas: 1999-01-09
Šaltinis: Valstybės žinios: 1999-01-08 Nr.3-80
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=70462]
2001 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidų tiekimo į rinką reikalavimus (200110-17 Nr. 552)
Įsigaliojimas: 2001-10-25
Šaltinis: Valstybės žinios: 2001-10-24 Nr.90-3177
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=152503]
2002 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos
nuostatų patvirtinimo (2002-07-08 Nr. 358)
Įsigaliojimas: 2002-08-10
Pakeitimai: 2010-04-26 Nr.V-333; 2008-07-28 Nr.V-695; 2007-05-29 Nr.V-428; 2006-0206 Nr.V-91; 2002-10-16 Nr.506.
Šaltinis: Valstybės žinios: 2002-08-09 Nr.79-3361 (2010-05-04 Nr.51-2517; 2008-08-05
Nr.89-3584; 2007-06-06 Nr.63-2425; 2006-02-14 Nr.19-672; 2002-10-25 Nr.102-4583)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=175708, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=189197]
2002 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos
taisyklių patvirtinimo (2002-08-14 Nr. 421)
Įsigaliojimas: 2002-09-07
Pakeitimai: 2010-05-31 Nr.V-488; 2008-03-04 Nr.V-173; 2007-05-22 Nr.V-406; 2006-0206 Nr.V-90.
Šaltinis: Valstybės žinios: 2002-09-06 Nr.87-3760 (2010-06-08 Nr.66-3321; 2008-03-18
Nr.32-1118; 2007-05-29 Nr.59-2303; 2006-02-14 Nr.19-671)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=181634, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270794]
2003 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Įsakymas Dėl Biocidų, naudojamų
veterinarijos sistemoje, autorizacijos ir registracijos bei vienkartinių pažymų
importuojamiems biocidams išdavimo tvarkos (2003-02-03 Nr. B1-121)
Įsigaliojimas: nuo 2003-02-13 iki 2008-09-02; Negalioja 2008-09-03
Šaltinis: Valstybės žinios: 2003-02-12 Nr.15-651
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=205139]

1 PRIEDAS

9 tema: Tyrimai, kuriuose atsižvelgiama į aplinką ir plėtrą.

Tęsinys:9 tema
ES teisiniai dokumentai
Pavadinimas

Metai
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Metai
Pavadinimas
2006 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Biocidų stebėsenos (monitoringo) ataskaitų
teikimo Europos Bendrijų Komisijai taisyklių patvirtinimo (2006-02-01 Nr. V-85)
Įsigaliojimas: 2006-02-14
Pakeitimas 2010-04-26 Nr. V-334.
Šaltinis: Valstybės žinios: 2006-02-13 Nr.18-635 (2010-05-04 Nr.51-2518)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270725,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371282]
2007 Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM Įsakymas Dėl Biocidų
veikliųjų medžiagų sąrašo patvirtinimo (2007-04-03 Nr.V-43)
Įsigaliojimas: nuo 2007-04-08 iki 2007-07-19; Negalioja 2007-07-20
Šaltinis: Valstybės žinios: 2007-04-07 Nr.40-1529
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295387]
2007 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Biocidų veikliųjų medžiagų sąrašo
patvirtinimo (2007-07-10 Nr. V-571)
Įsigaliojimas: 2007-07-15
Pakeitimai: 2010-09-07 Nr.V-759; 2010-02-08 Nr.V-102; 2009-11-27 Nr.V-970; 2008-1209 Nr.V-1239; 2008-10-07 Nr.V-962; 2008-04-30 Nr.V-405; 2008-02-14 Nr.V-101.
Šaltinis: Valstybės žinios: 2007-07-14 Nr.78-3169 (2010-09-14 Nr.108-5565; 2010-02-20
Nr.21-1007; 2009-12-05 Nr.144-6406; 2009-01-08 Nr.2-33; 2008-10-16 Nr.119-4525;
2008-05-13 Nr.54-2010; 2008-02-21 Nr.21-768)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301854, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=314840]
2008 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Mažos rizikos biocidų veikliųjų medžiagų
sąrašo patvirtinimo (2008-01-14 Nr. V-22)
Įsigaliojimas: 2008-01-20
Šaltinis: Valstybės žinios: 2008-01-19 Nr.8-302
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313147]
2008 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Įsakymas Dėl veterinarinės paskirties biocidų
autorizacijos ir registracijos (2008-08-25 Nr. B1-440)
Įsigaliojimas: 2008-09-03
Šaltinis: Valstybės žinios: 2008-09-02 Nr.100-3883
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=326391]

1 PRIEDAS

Tęsinys:9 tema
ES teisiniai dokumentai
Pavadinimas

Metai
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Lietuvos teisiniai dokumentai
Metai
Pavadinimas
2007 LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2007-03-23 Nr. D1-172)
Įsigaliojimas: 2007-04-01
Pakeitimas 2009-05-27 Nr. D1-292.
Šaltinis: Valstybės žinios: 2007-03-31 Nr.37-1395 (2009-06-04 Nr.66-2659)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=294801,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=345213]
2009 LR Sveikatos apsaugos Ministro įsakymas Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009
"Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas" ir Lietuvos medicinos normos MN
100:2009 "Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas"
patvirtinimo (2009-01-19 Nr. V-18)
Įsigaliojimas: 2010-03-21
Šaltinis: Valstybės žinios: 2009-02-03 Nr.13-523
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=336532]
2010 Pašarų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS (2010-01-14 Nr. XI-654 )
Įsigaliojimas: 2010-07-01
Šaltinis: Valstybės žinios: 2010-01-30 Nr.12-560 Įstatymas
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363733]
2000 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose "Dėl
narystės Europos Sąjungoje" patvirtinimo (2000.12.22, Nr. 1486)
Įsigaliojimas: 2000-12-30
Pakeitimai: 2001-11-26 Nr.1402; 2001-03-16 Nr.305; 2001-02-28 Nr.233
Šaltinis: Valstybės žinios: 2000-12-29 Nr.111-3592 (2001-11-28 Nr.99-3553; 2001-03-23
Nr.25-827; 2001-03-07 Nr.20-656)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=116595, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=123566]

Tęsinys:9 tema
ES teisiniai dokumentai
Pavadinimas

Metai
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2001
Tarptautinė sutartis dėl maisto ir žemės ūkio paskirties augalų
genetinių išteklių (2001-11-03)
Ratifikuota 2005-04-21;
Įsigaliojimas: 2005-09-19
Priėmė: Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys
Šaltinis: Valstybės žinios: 2005-05-21 Nr.64-2267
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=256145&p_
query=&p_tr2=]

Lietuvos teisiniai dokumentai
Metai
Pavadinimas
2004 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos
sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo ir
informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo
(2004-04-07 Nr. 388)
Įsigaliojimas: 2004-05-01
Pakeitimai: 2010-11-03 Nr.540; 2010-04-21 Nr.435; 2010-01-12 Nr.44; 2009-09-09
Nr.1192; 2008-09-24 Nr.938; 2006-03-27 Nr.299; 2005-10-29 Nr.1180; 2005-06-20
Nr.671.
Šaltinis: Valstybės žinios: 2004-04-10 Nr.53-1804 (2010-11-06 Nr.130-6632; 2010-04-27
Nr.48-2321; 2010-01-21 Nr.8-359; 2009-10-03 Nr.118-5069; 2008-09-30 Nr.112-4266;
2006-03-30 Nr.35-1252; 2005-11-05 Nr.131-4729; 2005-06-23 Nr.78-2824)
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230181, ...
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=258227]
2005 Įstatymas dėl Tarptautinės sutarties dėl maisto ir žemės ūkio paskirties augalų genetinių
išteklių ratifikavimo (2005-04-21 Nr.X-166)
Įsigaliojimas: 2005-05-21
Šaltinis: Valstybės žinios: 2005-05-21 Nr.64-2265
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255151]
LR Aplinkos Ministro įsakymas Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimo
programos ir Augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimo programos įgyvendinimo
2007-2011 metų priemonių plano patvirtinimo (2007-02-26 Nr. D1-124)
2007
Įsigaliojimas: 2007-03-04
Šaltinis: Valstybės žinios: 2007-03-03 Nr.27-997
[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292972]

2 PRIEDAS

2 PRIEDAS.
Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“,
MTEtika (2010-08-02 sutartis Nr. MIP-37/2010) mokslo
organizacijų sąrašas. Tyrimo populiacija.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Organizacijos pavadinimas
Sutrumpinimas
Internetinės svetainės adresas
Valstybiniai universitetai
Generolo J. Žemaičio Lietuvos Karo akademija
LKA
www.lka.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos
LSMU MA
http://naujas.kmu.lt/index.php
akademija
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
LSMU VA
www.lva.lt
Veterinarijos akademija
Kauno technologijos universitetas
KTU
www.ktu.lt
Klaipėdos universitetas
KU
www.ku.lt
Lietuvos kūno kultūros akademija
LKKA
www.lkka.lt
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LMTA
www.lmta.lt
Lietuvos žemės ūkio universitetas
LŽŪU
www.lzuu.lt
Mykolo Romerio universitetas
MRUNI
www.mruni.lt
Šiaulių universitetas
ŠU
www.su.lt
Vilniaus dailės akademija
VDA
www.vda.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VGTU
www.vgtu.lt
Vilniaus pedagoginis universitetas
VPU
www.vpu.lt
Vilniaus universitetas
VU
www.vu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas
VDU
www.vdu.lt
Nevalstybiniai universitetai
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
ISM
www.ism.lt
Europos humanitarinis universitetas
EHU
http://lt.ehu.lt
VšĮ LCC tarptautinis universitetas
LCC
www.lcc.lt
VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo
TVM
www.tvm.lt
mokykla
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų
http://www.tks.lt/TKS/index.htm
seminarija
VšĮ Verslo ir vadybos akademija
VVA
http://www.vva.lt
VšĮ Vilniaus verslo teisės akademija
VVTA
http://www.vvtakademija.lt
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
http://www.seminarija.lt
Balstogės universiteto filialas "Ekonomikoshttp://www.wilno.uwb.edu.pl/
informatikos fakultetas"
Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai
Fizinių ir technologijos mokslų centras
FTMC
http://www.ftmc.lt; www.fi.lt
http://www.ekoi.lt/lt/;
Gamtos tyrimų centras
GTC
www.botanika.lt; www.geo.lt
Lietuvių kalbos institutas
LKI
http://www.lki.lt/LKI_LT/
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LLTI
http://www.llti.lt
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
LAMMC
http://www.lammc.lt/
Lietuvos energetikos institutas
LEI
http://www.lei.lt/
Lietuvos istorijos institutas
LII
http://www.istorija.lt
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
LKTI
http://www.kfmi.lt
Lietuvos socialinių tyrimų centras
LSTC
www.lstc.lt
Inovatyvios medicinos centras
VMTI IMC
http://www.ekmi.vu.lt
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
LAEI
http://www.laei.lt/
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Tęsinys
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Organizacijos pavadinimas
Sutrumpinimas
Internetinės svetainės adresas
Nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai
Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos
nėra
Alternatyviosios energijos institutas
VšĮ Strateginės savivaldos institutas
SSI
http://www.eksponente.lt/ssi/
Viešosios politikos ir vadybos institutas
VPVI
http://www.vpvi.lt/
VšĮ Socialinių ir ekonomikos tyrimų institutas
SETI
http://www.seti.lt
Lietuvos regioninių tyrimų institutas
LRTI
http://www.lrti.lt/
UAB "Sveikatos ekonomikos centras"
SEC
www.sec.lt
Mokslininkų sąjungos institutas
MSI
http://msi.lms.lt/
Valstybės mokslo įstaigos
Lietuvos tekstilės institutas
LTI
http://www.lti.lt/
Teisės institutas
TI
www.teise.org/
Higienos institutas
HI
http://www.hi.lt/
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
MELC
http://www.meli.lt
Valstybinis informacinės technologijos institutas
VITI
http://www.viti.lt/
Akademinės organizacijos, asociacijos ir mokslo draugijos
Lietuvių katalikų mokslo akademija
LKMA
http://www.lkma.lt
Lietuvos mokslininkų sąjunga
LMS
http://www.lms.lt/
Lietuvos kolegijų direktorių konferencija
http://www.kolegijos.lt/
Lietuvos universitetų rektorių konferencija
LURK
http://www.lurk.lt
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
LJMS
www.ljms.lt
Kauno krašto ortopedų, traumatologų mokslinė
nėra
draugija, Asociacija
Lietuvos sociologų draugija
LSD
www.sociology.lt
Fizinių ir technologinių mokslų institutų asociacija
FTMA
http://www.fi.lt/Asociacija/
Asociacija "Šviesuva"
http://www.sviesuva.lt/
Lietuvos archeologų draugija
LAD
http://www.lad.lt
Lietuvos entomologų draugija
LED
http://www.entomologai.lt
Lietuvos geografų draugija
LGD
http://lgd.webnode.com/about-us/
Lietuvos onkologų draugija
LOD
http://www.lod-vuoi.lt/
http://www.emedicina.lt/index.php?s_i
Lietuvos radiologų asociacija
LRA
d=62&lang=lt%EF%BF%BD
Fizinės medicinos ir reabilitacijos mokslinė draugija
FMR
http://www.fmr.lt/
Lietuvos ortopedų traumatologų draugija
LTOD
http://www.ltod.lt/
Lietuvos urologų draugija
LUD
http://www.lud.lt/lt.php
Lietuvos vaikų ortopedų ir traumatologų draugija
LVOTD
http://www.lvotd.lt/
Lietuvos vaikų pulmonologų draugija
LVPD
http://www.allergology.lt/
Lietuvos vaikų chirurgų draugija
http://www.vaiku-chirurgija.lt/
Lietuvos pediatrų draugija
LPD
http://www.pediatrija.org
Lietuvos bibliotekininkų draugija
LBD
www.lbd.lt
Lietuvos psichologų sąjunga
LPS
http://www.lps.vu.lt
Lietuvos bioetikos komitetas
LBK
http://bioetika.sam.lt/
http://www.mf.vu.lt/index.php?option
Vilniaus regioninis biomedicininių tyrimų etikos
VR BEK
=com_content&view=category&id=48
komitetas
&Itemid=34&lang=lt
Kauno regioninis biomedicininių tyrimų etikos
http://bioetika.sam.lt/index.php?56589
KR BEK
4754
komitetas
Lietuvos akušerių-ginekologų draugija
LAGD
http://www.lagd.lt/
Lietuvos gydytojų sąjunga
LGS
http://www.lgs.lt/
Lietuvos slaugos specialistų organizacija
LSSO
http://www.lsso.lt/
Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimų
http://www.vaistukodeksas.lt/lt/apieetikos-komisija/1
nagrinėjimo komisija
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai
LROR
www.odontologurumai.lt
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Tęsinys
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Organizacijos pavadinimas
Sutrumpinimas
Internetinės svetainės adresas
Mokslo politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
LRV
http://www.lrvk.lt/
Švietimo ir mokslo ministerija
ŠMM
http://www.smm.lt/
Lietuvos mokslo taryba
LMT
www.lmt.lt
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
TPA
http://www.tpa.lt/index.htm
Valstybinis studijų fondas
VSF
www.vsf.lt
Studijų kokybės vertinimo centras
SKVC
http://www.skvc.lt/
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
VPB
http://www.vpb.lt/
Lietuvos mokslų akademija
LMA
www.lma.lt
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3 PRIEDAS.
Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, MTEtika (2010-08-02 sutartis
Nr. MIP-37/2010) dokumentų (etikos kodeksų) analizės duomenų kaupimo schema ir
kintamųjų kodavimas.
Nuorodos į mokslinius tyrimus
MT-1
MT-2
MT-.. x

Pavadinimas

citata

apimtis

citata

apimtis

citata

apimtis

Įstatymai

Įsakymai

Nutarimai

9

apimtis

8

citata

7

apimtis

6

citata

5

apimtis

4

Aktualus Dokumento
dydis
mokslo
sritims (žodžiai, N)

Tiesiogiai siejami LT
dokumentai

citata

3

Sutrumpinimas

2

Dok.
tipas

Lietuvių kalba

1

Data

Anglų kalba

Eil. nr. Tema

Nuorodos į mokslinių tyrimų etiką
MTE-1
MTE-2
MTE-.. x

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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Kintamasis nr. 1 – dokumento eilės numeris nustatomas surūšiavus ES dokumentus pagal temą ir pagal datą.
Kintamasis nr. 2 – dokumento tema koduojama pagal ES teisinių dokumentų bazėje „Etikos įstatymai, reguliavimas ir konvencijos“, pristatomus surūšiuotus dokumentus į žemiau
pateiktas kategorijas Tyrimai – Mokslas visuomenėje tinklalapyje [http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1407]:
1. Tyrimų etikos priežiūra
3. Dvejopo naudojimo prekės
5. Duomenų apsauga
7. Tyrimai su vaikais
9. Aplinkos apsauga
2. Eksperimentai su gyvūnais
4. Genetine modifikacija
6. Bioetika
8. Patentavimas
10. Mokslininkų saugumas
Kintamasis nr. 3 – dokumento data yra dokumento patvirtinimo data. Surūšiuota pagal didėjančią eilę iš viršaus į apačią.
Kintamasis nr. 4 – dokumento tipas yra nustatyti pagal pagrindinius ES teisės aktų apibrėžimus tinklalapyje [http://www.lsa.lt/esta/ ] ir užkoduoti pagal "PRIVALOMUMO LYGMENIS":
Lygmuo I - privaloma visoms šalims tiesiogiai
Lygmuo II - privaloma įdiegti per teisinę sistemą
Lygmuo III - privaloma pasirašiusioms šalims
Kintamasis nr. 5 – dokumento pavadinimas anglų kalba.
Kintamasis nr. 6 – dokumento pavadinimas lietuvių kalba.
Kintamasis nr. 7 – dokumento numeris arba, jei jo nėra, sutrumpinimas lietuviu kalba.
Kintamasis nr. 8 – mokslo sritys, kurioms dokumentas yra aktualus.
Kintamasis nr. 9 – dokumento dydis nustatomas suskaičiavus dokumentą sudarančių žodžių skaičių.
Kintamieji nr. 10, 12, 14 – citatos iš ES teisinių dokumentų apie mokslinius tyrimus.
Kintamieji nr. 11, 13, 15 – citatos apimtis iš ES teisinių dokumentų apie mokslinius tyrimus nustatoma suskaičiavus citatą sudarančių žodžių skaičius.
Kintamieji nr. 16, 18, 20 – citatos iš ES teisinių dokumentų, kuriose minima mokslinių tyrimų etika.
Kintamieji nr. 17, 19, 21 – citatos apimtis iš ES teisinių dokumentų apie mokslinių tyrimų etiką nustatoma suskaičiavus citatą sudarančių žodžių skaičius.
Kintamasis nr. 22 – su ES dokumentu siejami LR įstatymai, rasti LR Seimo tinklalapyje [http://www.lrs.lt] esančioje tesės aktų bazėje (paieškos rezultatas).
Kintamasis nr. 23 – su ES dokumentu siejami LR įsakymai, rasti LR Seimo tinklalapyje [http://www.lrs.lt] esančioje tesės aktų bazėje (paieškos rezultatas).
Kintamasis nr. 24 – su ES dokumentu siejami LR nutarimai, rasti LR Seimo tinklalapyje [http://www.lrs.lt] esančioje tesės aktų bazėje (paieškos rezultatas).

Sąsaja su
ES dok.

apimtis

12

citata

11

apimtis

10

MTE-.. x

citata

9

MET-2

apimtis

8

MTE-1

citata

7

MT-.. x
apimtis

6

MT-2

citata

5

MT-1

apimtis

4

AktuaPakeilus
Dok.
timai mokslo dydis
sritims

citata

3

Nr.

Pavadi- InstiTipas
nimas tucija

apimtis

2

Data

Įsigaliojo

Nuorodos į mokslinių tyrimų etiką

citata

1

Nr.

Sutrumpinimas

Eil.
nr.

Nuorodos į mokslinius tyrimus

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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Kintamasis nr. 1 – dokumento eilės numeris nustatomas surūšiavus LR įstatymus pagal temą ir pagal datą.
Kintamasis nr. 2 – ES dokumento, kuris siejamas su LR dokumentu, eilės numeris, nustatomas pagal ES dokumentų duomenų bazėje priskiriama eilės numerį, surūšiavus ES
dokumentus pagal temą ir pagal datą.
Kintamasis nr. 3 – ES dokumento sutrumpintas pavadinimas.
Kintamasis nr. 4 – LR dokumento patvirtinimo data.
Kintamasis nr. 5 – LR dokumento įsigaliojimo data.
Kintamasis nr. 6 – LR dokumento oficialus numeris.
Kintamasis nr. 7 – LR dokumento tipas: įstatymas.
Kintamasis nr. 8 – LR dokumento pavadinimas.
Kintamasis nr. 9 – institucija - dokumentą sukūrusi / patvirtinusi institucija.
Kintamasis nr. 10 – LT dokumento pakeitimai/papildymai.
Kintamasis nr. 11 – mokslo sritys, kurioms dokumentas yra aktualus.
Kintamasis nr. 12 – dokumento dydis nustatomas suskaičiavus dokumentą sudarančių žodžių skaičių.
Kintamieji nr. 13, 15, 17 – iš LR teisinių dokumentų citatos, kuriose minimi moksliniai tyrimai.
Kintamieji nr. 14, 16, 18 – iš LR teisinių dokumentų citatos apie mokslinius tyrimus apimtis nustatoma suskaičiavus citatą sudarančiu žodžių skaičių.
Kintamieji nr. 19, 21, 23 – iš LR teisinių dokumentų citatos, kuriose minima mokslinių tyrimų etika.
Kintamieji nr. 20, 22, 24 – iš LR teisinių dokumentų citatos apie mokslinių tyrimų etiką apimtis nustatoma suskaičiavus citatą sudarančių žodžių skaičių.

3 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Organizacijos pavadinimas
Eil.
nr.

1

Kontaktams

Etikos Kodeksas

Etikos komitetas / komisija

Pilnas

Sutrumpinimas

Internetinė
svetainė

El.
paštas

Org. tipas

Būklė /
nuoroda

Patvirtinimo data

Apimtis

MTE
atskira
dalis

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nuostatų /
reglamento Patvirtinimo
būklė /
data
nuoroda
11

12

Apimtis

Dėmesys
MTE

Citata iš
statuto ar iš
EK

13

14

15
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Kintamasis nr. 1 – organizacijos eilės numeris nustatomas surūšiavus visas organizacijas pagal jų tipus.
Kintamasis nr. 2 – organizacijos pavadinimas.
Kintamasis nr. 3 – organizacijos pavadinimo sutrumpinimas.
Kintamasis nr. 4 – organizacijos interneto svetainės adresas.
Kintamasis nr. 5 – organizacijos elektroninio pašto adresas.
Kintamasis nr. 6 – organizacijos tipas, nustatytas pagal institucijų paieška tinklalapyje [http://www.aikos.smm.lt/aikos/svietimo_ir_mokslo_institucijos.htm] ir užkoduotas taip:
11 - valstybinis universitetas
12 - nevalstybinis universitetas
21 - valstybinis tyrimų institutas
22 - nevalstybinis tyrimų institutas
23 - valstybės mokslo įstaiga
3 - mokslinė asociacija, draugija
4 - mokslo politikos institucija
Kintamasis nr. 7 – nuoroda į esanti organizacijos etikos kodeksą arba kodekso būklę, užkoduota taip:
1 – rengiamas
2 - neturi, nerengiamas
3 - nėra informacijos
Kintamasis nr. 8 – etikos kodekso patvirtinimo data.
Kintamasis nr. 9 – etikos kodekso apimtis nustatoma suskaičiavus dokumentą sudarančių žodžių skaičių.
Kintamasis nr. 10 – etikos kodekse esančios atskiros dalies, skirtos nusakyti mokslinių tyrimų klausimus, apimtis, nustatyta suskaičiavus dalį sudarančių žodžių skaičių.
Kintamasis nr. 11 – etikos kodekso apimtis, nustatyta suskaičiavus dokumentą sudarančių žodžių skaičių.
Kintamasis nr. 12 – nuoroda į esamus organizacijos etikos komiteto / komisijos nuostatus / darbo reglamentą arba tokio dokumento būklę, užkoduota taip:
1 – rengiamas
2 - neturi, nerengiamas
3 - nėra informacijos
Kintamasis nr. 13 – organizacijos etikos komiteto / komisijos nuostatų /darbo reglamento apimtis nustatoma suskaičiavus dokumentą sudarančių žodžių skaičių.
Kintamasis nr. 14 – organizacijos etikos komiteto / komisijos nuostatuose / darbo reglamente sakinių, kuriuose paminėti moksliniai tyrimai, apimtis nustatyta suskaičiavus sudarančių
žodžių skaičių.
Kintamasis nr. 15 – citata apie organizacijos etikos komiteto / komisijos darbo reglamentavimą iš kitų dokumentų: statuto ar etikos kodekso.

4 PRIEDAS

4 PRIEDAS.
Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“,
MTEtika (2010-08-02 sutartis Nr. MIP-37/2010) anketinės
apklausos klausimynas.
Mokslinių tyrimų etika
Šis tyrimas yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo ir Lietuvos socialinių tyrimų centro
Sociologijos instituto vykdomo projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“ (Nr.
MIP-37/2010) dalis.
Gerb. Mokslininke, Tyrėja, Tyrėjau,
Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvoje (kaip ir kitose šalyse) nuolatos didėja dėmesys etiniams
mokslinės veiklos aspektams. Tačiau empirinių duomenų apie mokslo bendruomenės požiūrį į
mokslinių tyrimų etiką Lietuvoje kol kas yra labai mažai. Taigi kokia yra mokslinių tyrimų etikos būklė
Lietuvoje?
Prašome Jūsų, kaip Lietuvos mokslo bendruomenės narės/nario, išsakyti savo nuomonę.
Iš anksto dėkojame už Jūsų nuomonę, išsakytą dalyvaujant apklausoje.
Su pagarba,
Tyrimo grupė

Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė. Klausimyne nėra prašoma pateikti informaciją, kuri leistų
identifikuoti Jus asmeniškai. Visi Jūsų pateikti atsakymai bus analizuojami apibendrintai kartu
su visais sukauptais duomenimis.
Klausimyno pildymo instrukcija
Klausimyno pildymas turėtų užimti apie 30 min. Tačiau realus pildymo laikas gali būti ir kiek
ilgesnis, kadangi, priklausomai nuo Jūsų atsakymų į pagrindinius klausimus, gali būti pateikti (arba
nepateikti) papildomi klausimai, kuriais prašysime patikslinti Jūsų nuomonę.
Atsakinėti į klausimus yra visiškai paprasta: tereikia pele pažymėti Jūsų nuomonę, situaciją,
patirtį ir kt. atitinkantį atsakymą ir/arba, esant poreikiui, įrašyti papildomą atsakymo variantą laukelyje
„kita“.
Atsakinėti į klausimus pradėkite pele spustelint dešinėje po šiuo aprašu esantį klavišą „Sekantis >>“.
Pereinant nuo vienos klausimų grupės prie kitos, grįžtant prie ankstesnės klausimų grupės naudokitės
kiekvieno puslapio apačioje esančiais klavišais.
Jūs galite išsisaugoti nebaigtą pildyti klausimyną pele spustelint kiekvieno puslapio apačioje esantį
klavišą „Pratęsti vėliau“. Tokiu atveju sistema paprašys Jūsų įrašyti „vardą“, pasirinkti „slaptažodį“,
įrašyti Jūsų el. pašto adresą. Jūsų el. pašto adresas tyrimo grupei nebus žinomas ir sistemoje bus
fiksuojamas tik tam atvejui, jei kitą kartą jungiantis į sistemą Jūs pamirštumėte savo vartotojo vardą
ir/arba slaptažodį.
Šis tyrimas yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo ir Lietuvos socialinių tyrimų centro
Sociologijos instituto vykdomo projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“ (Nr.
MIP-37/2010) dalis.
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I: Bendroji informacija (privalomų atsakyti klausimų blokas)
1. Kokioje mokslo srityje vykdote mokslinius tyrimus? (Pasirinkite vieną iš atsakymų:)
1. Gamtos mokslų srityje
2. Fizinių mokslų srityje
3. Humanitarinių mokslų srityje
4. Medicinos mokslų srityje
5. Socialinių mokslų srityje
6. Technologijos mokslų srityje
7. Žemės ūkio mokslų srityje
8. Kita (įrašyti) : _________________________
2. Ar turite mokslo laipsnį? (Pasirinkite vieną iš atsakymų:)
1. Taip, habilituoto(-s) mokslų daktaro(-ės)
2. Taip, mokslų daktaro(-ės)
3. Ne, studijuoju doktorantūroje
4. Ne, bet planuoju studijuoti doktorantūroje
5. Ne, nesiekiu mokslo laipsnio
6. Kita (įrašyti) : _________________________
3. Kokio tipo yra pagrindinė organizacija, kurioje vykdote mokslinius tyrimus? (Pasirinkite vieną
iš atsakymų:)
1. Valstybinis universitetas
2. Nevalstybinis universitetas
3. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
4. Nevalstybinis mokslinių tyrimų institutas
5. Kita (įrašyti) : _________________________
4. Kokios Jūsų pagrindinės pareigos toje organizacijoje? (Pasirinkite vieną iš atsakymų:)
1. Profesorė/profesorius
2. Vyriausioji/vyriausiasis mokslo darbuotoja/darbuotojas
3. Docentė/docentas
4. Vyresnioji/vyresnysis mokslo darbuotoja/darbuotojas
5. Lektorė/lektorius
6. Mokslo darbuotoja/darbuotojas
7. Asistentė/asistentas
8. Jaunesnioji/jaunesnysis mokslo darbuotoja/darbuotojas
9. Techninė darbuotoja/darbuotojas
10. Kita (įrašyti) : _________________________
5. Ar turite administracines pareigas toje organizacijoje? (Pasirinkite vieną iš atsakymų:)
1. Taip (Jei „taip“, tai papildomas 5.1.)
2. Ne
5.1. Kokios Jūsų administracinės pareigos? (Pažymėkite visus, kurie tinka)
1. Organizacijos vadovė/vadovas
2. Stambaus padalinio organizacijoje (pvz., fakulteto, instituto) vadovė/vadovas
3. Smulkaus padalinio organizacijoje (pvz., katedros, skyriaus) vadovė/vadovas
4. Specialistė/specialistas
5. Vadybininkė/vadybininkas
6. Kita (įrašyti) : _________________________
6. Kokia Jūsų lytis? (Pasirinkite vieną iš atsakymų:)
1. Moteris
2. Vyras
7. Kiek Jums metų? (įrašyti): _________________________
8. Kiek apytiksliai metų dirbate mokslinį darbą? (įrašyti): _________________________

455

4 PRIEDAS

II: MTE apibūdinimas
9. Apibūdinkite, kaip Jūs suprantate, kas yra mokslinių tyrimų etika?
(laisvos formos tekstas įrašyti) : _________________________
10. Kaip 10 balų sistemoje įvertintumėte mokslinių tyrimų etikos būklę Lietuvoje apskritai?
(Pasirinkite vieną iš atsakymų)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visiškai prasta

10

Neturiu
nuomonės

Puiki

Įveskite savo komentarą čia: _________________________
11. Kaip manote, kokios yra reikšmingiausios mokslinių tyrimų etikos problemos Lietuvos
mokslo bendruomenėje ir visoje Lietuvos mokslo sistemoje?
(laisvos formos tekstas įrašyti) : _________________________

III: MTE būklės vertinimas
12. Kaip manote, ar apskritai ...
12.1. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t.y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir
mokslininkai), žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visiškai nežino

10

Neturiu
nuomonės

Puikiai žino

12.2. Asmenys, vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvoje (t.y. tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir
mokslininkai), laikosi mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
1

2

3

4

5

6

7

8

Visiškai nesilaiko

9

10

Neturiu
nuomonės

Laikosi labai griežtai

12.3. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų/komisijų (kur yra)
narės ir nariai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visiškai nežino

10

Neturiu
nuomonės

Puikiai žino

12.4. Mokslinius tyrimus vykdančių Lietuvos organizacijų etikos komitetų/komisijų (kur yra)
narės ir nariai vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
1

2

3

4

5

6

7

Niekada nesivadovauja

8

9

10

Visada vadovaujasi
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12.5. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų darbuotojos ir
darbuotojai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visiškai nežino

10

Neturiu
nuomonės

Puikiai žino

12.6. Lietuvos organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, administracijų darbuotojos ir
darbuotojai savo su moksliniais tyrimais susijusiose veiklose vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos
principais ir nuostatomis
1

2

3

4

5

6

7

8

Niekada nesivadovauja

9

10

Neturiu
nuomonės

Visada vadovaujasi

12.7. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos mokslo taryba)
narės ir nariai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visiškai nežino

10

Neturiu
nuomonės

Puikiai žino

12.8. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų (pvz., Lietuvos mokslo taryba)
narės ir nariai vadovaujasi mokslinių tyrimų etikos principais ir nuostatomis
1

2

3

4

5

6

7

8

Niekada nesivadovauja

9

10

Neturiu
nuomonės

Visada vadovaujasi

12.9. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir mokslo
ministerijos) atstovės bei atstovai žino mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visiškai nežino

10

Neturiu
nuomonės

Puikiai žino

12.10. Lietuvos mokslo politiką formuojančių organizacijų (pvz., Seimo, Švietimo ir mokslo
ministerijos) atstovės bei atstovai atsižvelgia į mokslinių tyrimų etikos principus ir nuostatas
formuojant Lietuvos mokslo politiką
1

2

3

4

5

6

7

8

Niekada neatsižvelgia

9

10

Neturiu
nuomonės

Visada atsižvelgia

12.11. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, yra sukurtos organizacinių
procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
1

2

3

4

5

6

7

Nėra sukurtos
nei vienoje organizacijoje

8

9

10

Neturiu
nuomonės

Yra sukurtos
(beveik) visose organizacijose

12.12. Lietuvos organizacijose, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, funkcionuoja organizacinių
procedūrų sistemos, skirtos spręsti mokslinių tyrimų etikos problemas
1

2

3

4

5

6

7

Visiškai nefunkcionuoja

8

9

10

Funkcionuoja labai efektyviai
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12.13. Mokslinius tyrimus finansuojančios Lietuvos organizacijos (pvz., Lietuvos mokslo taryba)
užtikrina mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją jų finansuojamuose tyrimuose
1

2

3

4

5

6

7

8

Visiškai neužtikrina

9

10

Neturiu
nuomonės

Visiškai užtikrina

12.14. Lietuvos teisiniuose dokumentuose (t.y. įstatymuose, įsakymuose ir pan.) yra apibrėžti
mokslinių tyrimų etikos klausimai
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visiškai neapibrėžti

10

Neturiu
nuomonės

Pilnai apibrėžti

12.15. Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje, lyginant su mokslinių tyrimų etikos būkle
Vakarų Europos šalyse, yra:
1

2

3

4

5

6

7

8

Žymiai blogesnė nei
Vakarų Europos šalyse

9

10

Neturiu
nuomonės

Žymiai geresnė nei
Vakarų Europos šalyse

IV: MTE reguliavimas mokslo srityje

13. Jūsų mokslo srityje, kas ir kaip dalinasi atsakomybe už mokslinių tyrimų etikos pažeidimų
prevenciją? (Atsakingų asmenų/padalinių/institucijų atsakomybės kiekį įvertinkite procentais; visų
įrašų suma negali viršyti 100)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tyrimą vykdančios/vykdantys tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai
Tyrimo vadovės ir vadovai
Organizacijų padalinių, kuriuose vykdomi tyrimai, vadovės ir vadovai
Mokslinius tyrimus administruojantys specialieji padaliniai organizacijose
Specialieji organizacijų padaliniai, kurių funkcija prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką
Organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, vadovės ir vadovai
Specialios institucijos, įsteigtos prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką
Kita (įrašyti) : _________________________

proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.

14. Kaip vertintumėte dabartinę mokslinių tyrimų etikos pažeidimų prevenciją Jūsų mokslo
srityje?
1

2

3

4

5

6

7

Visiškai neefektyvi/
nėra jokios prevencijos

8

9

10

Maksimaliai įmanomai efektyvi/
visiškai pakankama

(Jei 14 atsakymas 1-7, tai papildomas 14.1.)
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14.1. Kaip manote, kas ir kaip turėtų dalintis atsakomybe už mokslinių tyrimų etikos
pažeidimų prevenciją Jūsų mokslo srityje? (Atsakingų asmenų/padalinių/institucijų
atsakomybės kiekį įvertinkite procentais; visų įrašų suma negali viršyti 100)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tyrimą vykdančios/vykdantys tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir
mokslininkai
Tyrimo vadovės ir vadovai
Organizacijų padalinių, kuriuose vykdomi tyrimai, vadovės ir vadovai
Mokslinius tyrimus administruojantys specialieji padaliniai
organizacijose
Specialieji organizacijų padaliniai, kurių funkcija prižiūrėti mokslinių
tyrimų etiką
Organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, vadovės ir vadovai
Specialios institucijos, įsteigtos prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką
Kita (įrašyti) : _________________________

proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.

15. Jūsų mokslo srityje, kas ir kaip dalinasi atsakomybe už tai, kad vykdant mokslinius tyrimus
būtų laikomasi tyrimų etikos principų ir nuostatų? (Atsakingų asmenų/padalinių/institucijų
atsakomybės kiekį įvertinkite procentais; visų įrašų suma negali viršyti 100)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tyrimą vykdančios/vykdantys tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir mokslininkai
Tyrimo vadovės ir vadovai
Organizacijų padalinių, kuriuose vykdomi tyrimai, vadovės ir vadovai
Mokslinius tyrimus administruojantys specialieji padaliniai organizacijose
Specialieji organizacijų padaliniai, kurių funkcija prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką
Organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, vadovės ir vadovai
Specialios institucijos, įsteigtos prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką
Kita (įrašyti) : _________________________

proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.

16. Kaip vertintumėte esamą atsakomybės už mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų
laikymąsi vykdant Jūsų mokslo srities tyrimus pasidalinimą?
1

2

3

4

5

6

7

Visiškai neefektyvus/
visiškai netinkamas

8

9

10

Neturiu
nuomonės

Maksimaliai įmanomai efektyvus/
visiškai tinkamas

(Jei 16 atsakymas 1-7, tai papildomas 16.1.)
16.1. Kaip manote, kas ir kaip turėtų dalintis atsakomybe už tai, kad vykdant Jūsų mokslo
srities tyrimus būtų laikomasi tyrimų etikos principų ir nuostatų? (Atsakingų asmenų
/padalinių/institucijų atsakomybės kiekį įvertinkite procentais; visų įrašų suma negali viršyti 100)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tyrimą vykdančios/vykdantys tyrėjos ir tyrėjai, mokslininkės ir
mokslininkai
Tyrimo vadovės ir vadovai
Organizacijų padalinių, kuriuose vykdomi tyrimai, vadovės ir vadovai
Mokslinius tyrimus administruojantys specialieji padaliniai
organizacijose
Specialieji organizacijų padaliniai, kurių funkcija prižiūrėti mokslinių
tyrimų etiką
Organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, vadovės ir vadovai
Specialios institucijos, įsteigtos prižiūrėti mokslinių tyrimų etiką
Kita (įrašyti) : _________________________
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V: MTE pažeidimai mokslo srityje
17. Kaip manote, ar dažnai Jūsų mokslo srityje yra pažeidinėjami mokslinių tyrimų etikos
principai ir nuostatos?
17.1. Pasirenkant mokslinio tyrimo temą/problemą
1

2

3

4

5

6

7

8

Kiekvieną kartą tai darant

9

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.2. Pasirenkant aplinką, kurioje bus atliekamas mokslinis tyrimas
1

2

3

4

5

6

7

8

Kiekvieną kartą tai darant

9

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.3. Pasirenkant mokslinio tyrimo dalyvius (objektus)
1

2

3

4

5

6

7

8

Kiekvieną kartą tai darant

9

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.4. Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių psichologinį saugumą
1

2

3

4

5

6

7

8

Kiekvieną kartą tai darant

9

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.5. Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių fizinį saugumą
1

2

3

4

5

6

7

8

Kiekvieną kartą tai darant

9

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.6. Nusprendžiant, kokie duomenys bus renkami
1

2

3

4

5

6

7

8

Kiekvieną kartą tai darant

9

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.7. Pasirenkant duomenų rinkimo metodus, priemones ir procedūras
1

2

3

4

5

6

7

8

Kiekvieną kartą tai darant

9

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.8. Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir/arba tyrėjo(-s) psichologinį saugumą
1

2

3

4

5

6

7

Kiekvieną kartą tai darant

8

9

10

Niekada tai darant
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17.9. Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir/arba tyrėjo(-s) fizinį saugumą
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kiekvieną kartą tai darant

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.10. Pasirenkant duomenų analizės metodus ir procedūras
1

2

3

4

5

6

7

8

Kiekvieną kartą tai darant

9

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.11. Pasirenkant duomenų pristatymo priemones ir būdus
1

2

3

4

5

6

7

8

Kiekvieną kartą tai darant

9

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.12. Pristatant duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus
1

2

3

4

5

6

7

8

Kiekvieną kartą tai darant

9

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.13. Recenzuojant, vertinant, kritikuojant kitų atliktų mokslinių tyrimų rezultatus
1

2

3

4

5

6

7

8

Kiekvieną kartą tai darant

9

10

Neturiu
nuomonės

Niekada tai darant

17.14. Kita: (Įrašykite, jei pastebite mokslinių tyrimų etikos pažeidimus kituose, dar neminėtuose Jūsų
mokslo srityje atliekamų tyrimų etapuose)
Įveskite savo komentarą čia: _________________________
1

2

3

4

5

6

7

Kiekvieną kartą tai darant

8

9

10

Niekada tai darant
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18. Įvertinkite, kokią įtaką pažeidimų atsiradimui turi toliau išvardinti veiksniai:
18.1. Mokslinius tyrimus vykdančių asmenų lygmenyje:
1
2
3
Neturi jokios įtakos

4

5

6

7

8

9
10
Neturiu
Turi labai stiprią įtaką nuomonės
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18.1.1. Žinių ir/ arba patirties stoka
18.1.2. Laiko stoka
18.1.3. Materialinių išteklių trūkumas
18.1.4. Asmeninės vertybės
18.1.5. Konkurencija tarp mokslo bendruomenės narių
18.1.6. Mokslo bendruomenės savireguliacijos trūkumas
18.1.7. Kita: _________________________
(Įrašykite, jei yra kiti, čia neįvardinti, tačiau mokslinių tyrimų
etikos pažeidimų atsiradimą lemiantys veiksniai, priskirtini
tyrimus vykdančių asmenų lygmeniui)
18.2. Organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, lygmenyje:
1
2
3
Neturi jokios įtakos
18.2.1. Administracijos nuostatos mokslinių tyrimų etikos
atžvilgiu
18.2.2. Egzistuojantys mokslinių tyrimų etikos reguliavimo
mechanizmai ir priemonės
18.2.3. Konkurencija tarp organizacijos padalinių
18.2.4. Organizacijos kultūra
18.2.5. Kita: _________________________
(Įrašykite, jei yra kiti, čia neįvardinti, tačiau mokslinių tyrimų
etikos pažeidimų atsiradimą lemiantys veiksniai, priskirtini
organizacijų, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, lygmeniui)

4

5

6

7

8
9
10
Neturiu
Turi labai stiprią įtaką nuomonės
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18.3. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų lygmenyje:
1
2
3
Neturi jokios įtakos
18.3.1. Mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos
organizacijų narių nuostatos mokslinių tyrimų etikos
atžvilgiu
18.3.2. Mokslinių tyrimų etikos prevencijos mechanizmų ir
priemonių išplėtojimo lygmuo
18.3.3. Sprendimus dėl mokslinių tyrimų finansavimo
priimančių asmenų interesų konfliktai
18.3.4. Kita: _________________________
(Įrašykite, jei yra kiti, čia neįvardinti, tačiau mokslinių tyrimų
etikos pažeidimų atsiradimą lemiantys veiksniai, priskirtini
mokslinius tyrimus finansuojančių Lietuvos organizacijų
lygmeniui)

4

5

6

7

8
9
10
Neturiu
Turi labai stiprią įtaką nuomonės

4

5

6

7

8

18.4. Mokslo politikos lygmenyje:
1

2

9

10

Turi labai stiprią įtaką

Neturiu
nuomonės
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Neturi jokios įtakos
18.4.1. Nepakankamas mokslinių tyrimų etikos klausimų
nusakymas nacionaliniuose teisės aktuose
18.4.2. Tarpinstitucinė konkurencija mokslinius tyrimus
vykdančių organizacijų tarpe
18.4.3. Kita: _________________________
(Įrašykite, jei yra kiti, čia neįvardinti, tačiau mokslinių tyrimų
etikos pažeidimų atsiradimą lemiantys veiksniai, priskirtini
mokslo politikos lygmeniui)

3

19. Ar organizacijoje, kurioje Jūs vykdote mokslinius tyrimus, pastebite, kad nesilaikoma mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų? ((19.1-19.14.)
Pasirinkite vieną iš atsakymų)
Neturiu nuomonės

Niekada
nepastebėjau
Rečiau nei kartą per
metus, bet
pastebėjau

1-2 kartus per metus

1-2 kartus per pusę
metų

1-2 kartus per
mėnesį

1-2 kartus per
savaitę

(Beveik) kiekvieną
dieną
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19.1. Pasirenkant mokslinio tyrimo temą/problemą
19.2. Pasirenkant aplinką, kurioje bus atliekamas mokslinis tyrimas
19.3. Pasirenkant mokslinio tyrimo dalyvius (objektus)
19.4. Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių psichologinį saugumą
19.5. Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių fizinį saugumą
19.6. Nusprendžiant, kokie duomenys bus renkami
19.7. Pasirenkant duomenų rinkimo metodus ir procedūras
19.8. Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir/arba tyrėjo(-s)
psichologinį saugumą
19.9. Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir/arba tyrėjo(-s) fizinį
saugumą
19.10. Pasirenkant duomenų analizės metodus, priemones ir procedūras
19.11. Pasirenkant duomenų pristatymo priemones ir būdus
19.12. Pristatant duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus
19.13. Recenzuojant, vertinant, kritikuojant kitų atliktų mokslinių tyrimų
rezultatus
19.14. Kita: _________________________
(Įrašykite, jei pastebite mokslinių tyrimų etikos pažeidimus kituose, dar
neminėtuose Jūsų organizacijoje atliekamų tyrimų etapuose)

Įveskite savo
komentarą čia:

4 PRIEDAS

VI: MTE pažeidimai organizacijoje

20. Kaip paprastai elgiatės tais atvejais, kai pastebite, kad nesilaikoma mokslinių tyrimų etikos principų ir nuostatų?
1
2
3
Niekada tai pastebėjus
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5

6

7
8
9
10
Kiekvieną kartą tai pastebėjus
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20.1. Nieko nedarote, ignoruojate
20.2. Atkreipiate pažeidėjo(-s) dėmesį į pažeidimą kolegiška pastaba
20.3. Atkreipiate pažeidėjo(-s) dėmesį į pažeidimą
primenant/paaiškinant mokslinių tyrimų etikos principus, galimas
pažeidimų pasekmes ir pan.
20.4. Informuojate apie pažeidimą organizacijos padalinį (asmenį),
atsakingą už mokslinių tyrimų etiką
20.5. Informuojate apie pažeidimą tiesioginę(-į) (padalinio)
vadovę/vadovą
20.6. Informuojate apie pažeidimą organizacijos vadovę/vadovą
20.7. Kita: _________________________
(Įrašykite, jei elgiatės (dar) kažkaip kitaip)

4

4 PRIEDAS

VII-1: MTE priežiūra
21. Ar organizacijoje, kurioje vykdote mokslinius tyrimus, yra asmuo ar asmenų grupė, ar
specialus padalinys(-iai), į kurį (kuriuos) kreipiamasi (galima kreiptis) toliau išvardintais
klausimais?
Taip

Ne Nežinau

21.1. Pastebėjus, kad padirbinėjami empirinio tyrimo duomenys arba
manipuliuojama jais
21.2. Pastebėjus, kad sąmoningai nutylimi gauti duomenys,
prieštaraujantys tyrimo hipotezei
21.3. Pastebėjus, kad sąmoningai pateikiama klaidinanti informacija apie
empirinio tyrimo metodiką
21.4. Pastebėjus, kad sąmoningai gadinami ar vagiami empirinio tyrimo
duomenys, kompiuterių programos, empirinės medžiagos pavyzdžiai,
rankraščiai
21.5. Pastebėjus plagijavimą, t.y. kad svetimas tekstas, idėjos arba
išradimai pateikiami kaip savi
21.6. Pastebėjus nepamatuotą bendraautorystės primetimą kolegoms
ir/arba pavaldiniams
21.7. Pastebėjus, kad neigiamas arba nutylimas mokslinei veiklai
talkinusių žmonių arba organizacijų įnašas
21.8. Pastebėjus nekorektišką, tendencingą kolegos darbo kritikavimą ir
sąmoningą menkinimą dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių
ar kitokių su vertinamo mokslinio darbo profesionalumu nesusijusių
motyvų
Jei 21.1.-21.8. „Taip“ , tai 21.0.1. - 21.0.11.
21.0.1. Gal galite nurodyti, koks tai asmuo/grupė/padalinys?
(laisvos formos tekstas įrašyti) : _________________________
21.0.2. Ar žinote atvejų, kai į Jūsų nurodytą(-us) asmenį/grupę/padalinį kreipėsi Jūsų
kolegė ar kolega ar jų grupė konsultacijos dėl to, kaip elgtis pastebėjus, kad kolegė
ar kolega ar jų grupė pažeidžia etikos nuostatas atliekant mokslinius tyrimus,
skelbiant tyrimų duomenis, tendencingai kritikuojant kitų atliktus mokslinius
tyrimus ir pan.
1. Taip (Jei „taip“, tai papildomas 21.0.2.1)
2. Ne
21.0.2.1. Gal žinote, ar kreipęsis asmuo (asmenys) liko patenkintas(-i) konsultacijos
kokybe?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Neturiu
nuomonės
Ne, visiškai
Taip, visiškai
nepatenkinta(-s/-i)
patenkinta(-s/-i)
21.0.3. Ar žinote atvejų, kai į Jūsų nurodytą(-us) asmenį/grupę/padalinį kreipėsi Jūsų
kolegė ar kolega ar jų grupė konsultacijos dėl to, kaip elgtis pastebėjus
administracijos darbuotojos ar darbuotojo ar jų grupės neetišką elgesį mokslinių
tyrimų vykdymo kontekste?
1. Taip (Jei „taip“, tai papildomas 21.0.3.1.)
2. Ne
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21.0.3.1. Gal žinote, ar kreipęsis asmuo (asmenys) liko patenkintas(-i) konsultacijos
kokybe?
1

2

3

4

5

6

Ne, visiškai
nepatenkinta(-s/-i)

7

8

9

10

Neturiu
nuomonės

Taip, visiškai
patenkinta(-s/-i)

21.0.4. Ar žinote atvejų, kai į Jūsų nurodytą(-us) asmenį/grupę/padalinį kreipėsi Jūsų
kolegė ar kolega ar jų grupė teikiant skundą dėl to, jog kolegė ar kolega ar jų grupė
pažeidžia etikos nuostatas atliekant mokslinius tyrimus, skelbiant tyrimų duomenis,
tendencingai kritikuojant kitų atliktus mokslinius tyrimus ir pan.?
1. Taip (Jei „taip“, tai papildomas 21.0.4.1, 21.0.4.2..)
2. Ne
21.0.4.1. Gal žinote, ar buvo imtasi sankcijų pažeidėjos ar pažeidėjo ar jų grupės
atžvilgiu?
1. Taip (įrašykite, kokių) _________________________
2. Ne
21.0.4.2. Gal žinote, ar nukentėjo skundą pateikęs asmuo (asmenys)? Pasirinkite tik
vieną iš pateiktų variantų:
1. Taip (įrašykite, kokios buvo pasekmės) _________________________
2. Ne
21.0.5. Ar žinote atvejų, kai į Jūsų nurodytą(-us) asmenį/grupę/padalinį kreipėsi Jūsų
kolegė ar kolega ar jų grupė teikiant skundą dėl administracijos darbuotojos ar
darbuotojo ar jų grupės neetiško elgesio mokslinių tyrimų vykdymo kontekste?
1. Taip (Jei „taip“, tai papildomas 21.0.5.1., 21.0.5.2)
2. Ne
21.0.5.1. Gal žinote, ar buvo imtasi sankcijų pažeidėjos ar pažeidėjo ar jų grupės
atžvilgiu?
1. Taip (įrašykite, kokių) _________________________
2. Ne
21.0.5.2. Gal žinote, ar nukentėjo skundą pateikęs asmuo (asmenys)?
1. Taip (įrašykite, kokios buvo pasekmės) _________________________
2. Ne
21.0.6. Kita: (Įrašykite, jei Jums žinomi kiti atvejai, kai į Jūsų nurodytą(-us)
asmenį/grupę/padalinį kreipėsi Jūsų kolegė ar kolega ar jų grupė)
(laisvos formos tekstas įrašyti) : _________________________
21.0.7. Ar Jūs pati/pats kada nors kreipėtės į nurodytą(-us) asmenį/ grupę/ padalinį
konsultacijos dėl to, kaip elgtis pastebėjus, kad kolegė ar kolega ar jų grupė
pažeidžia etikos nuostatas atliekant mokslinius tyrimus, skelbiant tyrimų duomenis,
tendencingai kritikuojant kitų atliktus mokslinius tyrimus ir pan.?
1. Taip (Jei „taip“, tai papildomas 21.0.7.1.)
2. Ne
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21.0.7.1. Ar likote patenkinta(-s) konsultacijos kokybe?
1

2

3

4

5

6

7

8

Ne, visiškai
nepatenkinta(-s)

9

10

Neturiu
nuomonės

Taip, visiškai
patenkinta(-s)

21.0.8. Ar Jūs pati/pats kada nors kreipėtės į nurodytą(-us) asmenį/grupę/padalinį
konsultacijos dėl to, kaip elgtis pastebėjus administracijos darbuotojos ar
darbuotojo ar jų grupės neetišką elgesį mokslinių tyrimų vykdymo kontekste?
1. Taip (Jei „taip“, tai papildomas 21.0.8.1., 21.0.9.2)
2. Ne
21.0.8.1. Ar likote patenkinta(-s) konsultacijos kokybe?
1

2

3

4

5

Ne, visiškai
nepatenkinta(-s)

6

7

8

9

10

Neturiu
nuomonės

Taip, visiškai
patenkinta(-s)

21.0.9. Ar Jūs pati/pats kada nors kreipėtės į nurodytą(-us) asmenį/grupę/padalinį teikiant
skundą dėl to, jog kolegė ar kolega ar jų grupė pažeidžia etikos nuostatas atliekant
mokslinius tyrimus, skelbiant tyrimų duomenis, tendencingai kritikuojant kitų
atliktus mokslinius tyrimus ir pan.?
1. Taip Jei „taip“, tai papildomas 21.0.9.1.)
2. Ne
21.0.9.1. Gal žinote, ar buvo imtasi sankcijų pažeidėjos ar pažeidėjo ar jų grupės
atžvilgiu? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų:
1. Taip (įrašykite, kokių) _________________________
2. Ne
21.0.9.2. Ar nukentėjote Jūs kaip skundą pateikęs asmuo? Pasirinkite tik vieną iš
pateiktų variantų:
1. Taip (įrašykite, kokios buvo pasekmės) _________________________
2. Ne
Čia pakomentuokite savo pasirinkimą
21.0.10. Ar Jūs pati/pats kada nors kreipėtės į nurodytą(-us) asmenį/grupę/padalinį teikiant
skundą dėl administracijos darbuotojos ar darbuotojo ar jų grupės neetiško elgesio
mokslinių tyrimų vykdymo kontekste? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų:
1. Taip Jei „taip“, tai papildomas 21.0.9.1.)
2. Ne
21.0.10.1. Gal žinote, ar buvo imtasi sankcijų pažeidėjos ar pažeidėjo ar jų grupės
atžvilgiu? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų:
1. Taip (įrašykite, kokių) _________________________
2. Ne
21.0.10.2. Ar nukentėjote Jūs kaip skundą pateikęs asmuo? Pasirinkite tik vieną iš
pateiktų variantų:
1. Taip (įrašykite, kokios buvo pasekmės) _________________________
2. Ne
21.0.11. Kita: (Įrašykite, jei į Jūsų nurodytą(-us) asmenį/grupę/padalinį kreipėtės kitu nei
nurodyti klausimu mokslinių tyrimų kontekste)
(laisvos formos tekstas įrašyti) : _________________________
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VIII: MTE pokalbiuose
22. Kaip dažnai Jūs kalbatės apie mokslinių tyrimų etiką su:
Niekada neteko kalbėtis
mokslinių tyrimų etikos
tema

Rečiau nei kartą per
metus, bet esu kalbėjus
(-ęs)
Kartą ar kelis kartus per
metus
Kartą ar kelis kartus per
pusę metų
Kartą ar kelis kartus per
mėnesį
Kartą ar kelis kartus per
savaitę

(Beveik) kas dieną

22.1. ... savo studentėmis ir studentais?
Jei yra tekę kalbėtis, tai 22.1.1.
22.1.1. Gal galite nurodyti mokslinių tyrimų etikos klausimus/temas, apie
kurias kalbate dažniausiai su savo studentėmis ir studentais?
1. Klausimas/ tema 1: (įrašyti) _________________________
2. Klausimas/ tema 2: (įrašyti) _________________________
3. Klausimas/ tema 3: (įrašyti) _________________________
4. Klausimas/ tema 4: (įrašyti) _________________________
5. Klausimas/ tema 5: (įrašyti) _________________________
Niekada neteko kalbėtis
mokslinių tyrimų etikos
tema

Rečiau nei kartą per
metus, bet esu kalbėjus
(-ęs)
Kartą ar kelis kartus per
metus
Kartą ar kelis kartus per
pusę metų
Kartą ar kelis kartus per
mėnesį
Kartą ar kelis kartus per
savaitę

(Beveik) kas dieną
22.2. ... savo mokslinių tyrimų grupės narėmis ir
nariais?
Jei yra tekę kalbėtis, tai 22.2.1.

22.2.1. Gal galite nurodyti mokslinių tyrimų etikos klausimus/temas, apie
kurias kalbate dažniausiai su savo tyrimų grupės narėmis ir
nariais?
1. Klausimas/ tema 1: (įrašyti) _________________________
2. Klausimas/ tema 2: (įrašyti) _________________________
3. Klausimas/ tema 3: (įrašyti) _________________________
4. Klausimas/ tema 4: (įrašyti) _________________________
5. Klausimas/ tema 5: (įrašyti) _________________________
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Niekada neteko kalbėtis
mokslinių tyrimų etikos
tema

Rečiau nei kartą per
metus, bet esu kalbėjus
(-ęs)
Kartą ar kelis kartus per
metus
Kartą ar kelis kartus per
pusę metų
Kartą ar kelis kartus per
mėnesį
Kartą ar kelis kartus per
savaitę

(Beveik) kas dieną

22.3. ... savo kolegėmis ir kolegomis?
Jei yra tekę kalbėtis, tai 22.3.1.
22.3.1. Gal galite nurodyti mokslinių tyrimų etikos klausimus/temas, apie
kurias kalbate dažniausiai su savo kolegėmis ir kolegomis?
1. Klausimas/ tema 1: (įrašyti) _________________________
2. Klausimas/ tema 2: (įrašyti) _________________________
3. Klausimas/ tema 3: (įrašyti) _________________________
4. Klausimas/ tema 4: (įrašyti) _________________________
5. Klausimas/ tema 5: (įrašyti) _________________________
Niekada neteko kalbėtis
mokslinių tyrimų etikos
tema

Rečiau nei kartą per
metus, bet esu kalbėjus
(-ęs)
Kartą ar kelis kartus per
metus
Kartą ar kelis kartus per
pusę metų
Kartą ar kelis kartus per
mėnesį
Kartą ar kelis kartus per
savaitę

(Beveik) kas dieną
22.4. ... padalinio, kuriame dirbate, vadove ar
vadovu?
Jei yra tekę kalbėtis, tai 22.4.1.

22.4.1. Gal galite nurodyti mokslinių tyrimų etikos klausimus/temas, apie
kurias kalbate dažniausiai su padalinio, kuriame dirbate,
vadove ar vadovu?
1. Klausimas/ tema 1: (įrašyti) _________________________
2. Klausimas/ tema 2: (įrašyti) _________________________
3. Klausimas/ tema 3: (įrašyti) _________________________
4. Klausimas/ tema 4: (įrašyti) _________________________
5. Klausimas/ tema 5: (įrašyti) _________________________
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Niekada neteko kalbėtis
mokslinių tyrimų etikos
tema

Rečiau nei kartą per
metus, bet esu kalbėjus
(-ęs)
Kartą ar kelis kartus per
metus
Kartą ar kelis kartus per
pusę metų
Kartą ar kelis kartus per
mėnesį
Kartą ar kelis kartus per
savaitę

(Beveik) kas dieną

22.5. ... organizacijos, kurioje dirbate,
administracija?
Jei yra tekę kalbėtis, tai 22.5.1.
22.5.1. Gal galite nurodyti mokslinių tyrimų etikos klausimus/temas, apie
kurias kalbate dažniausiai su organizacijos, kurioje dirbate,
administracija?
1. Klausimas/ tema 1: (įrašyti) _________________________
2. Klausimas/ tema 2: (įrašyti) _________________________
3. Klausimas/ tema 3: (įrašyti) _________________________
4. Klausimas/ tema 4: (įrašyti) _________________________
5. Klausimas/ tema 5: (įrašyti) _________________________
Niekada neteko kalbėtis
mokslinių tyrimų etikos
tema

Rečiau nei kartą per
metus, bet esu kalbėjus
(-ęs)
Kartą ar kelis kartus per
metus
Kartą ar kelis kartus per
pusę metų
Kartą ar kelis kartus per
mėnesį
Kartą ar kelis kartus per
savaitę

(Beveik) kas dieną

22.6. ... mokslo tyrimus finansuojančių
organizacijų specialistėmis ir specialistais?
Jei yra tekę kalbėtis, tai 22.6.1.
22.6.1. Gal galite nurodyti mokslinių tyrimų etikos klausimus/temas, apie
kurias kalbate dažniausiai su mokslo tyrimus finansuojančių
organizacijų specialistėmis ir specialistais?
1. Klausimas/ tema 1: (įrašyti) _________________________
2. Klausimas/ tema 2: (įrašyti) _________________________
3. Klausimas/ tema 3: (įrašyti) _________________________
4. Klausimas/ tema 4: (įrašyti) _________________________
5. Klausimas/ tema 5: (įrašyti) _________________________
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Niekada neteko kalbėtis
mokslinių tyrimų etikos
tema

Rečiau nei kartą per
metus, bet esu kalbėjus
(-ęs)
Kartą ar kelis kartus per
metus
Kartą ar kelis kartus per
pusę metų
Kartą ar kelis kartus per
mėnesį
Kartą ar kelis kartus per
savaitę

(Beveik) kas dieną
22.7. ... kitais asmenimis (nurodykite, kokiais)?
Jei yra tekę kalbėtis, tai 22.7.1.

22.7.1. Gal galite nurodyti mokslinių tyrimų etikos klausimus/temas, apie
kurias kalbate dažniausiai su kitais asmenimis?
1. Klausimas/ tema 1: (įrašyti) _________________________
2. Klausimas/ tema 2: (įrašyti) _________________________
3. Klausimas/ tema 3: (įrašyti) _________________________
4. Klausimas/ tema 4: (įrašyti) _________________________
5. Klausimas/ tema 5: (įrašyti) _________________________
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IX-1: MTE dilemos
Etinė dilema - tai situacija, kai priimantis sprendimą asmuo turi pasirinkti bent tarp 2 etinių principų, vertybių, įsitikinimų ar interesų grupių; tokios
situacijos sudėtingumą lemia tai, kad bet kokio sprendimo atveju kažkurios normos yra pažeidžiamos.
23. Kaip dažnai savo atliekamuose moksliniuose tyrimuose ar kitose mokslinės veiklos srityse susiduriate su etinėmis dilemomis?
1
2
3
Kiekvieną kartą
tai darant

473

Jei 23.1. – 23.14. atsakymas 1-9, tai 23.1.1., 23.1.2 – 23.14.1., 23.14.2.

5

6

7

8

9
10
Niekada
tai darant

Neturiu
nuomonės
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23.1. Pasirenkant mokslinio tyrimo temą/problemą
23.2. Pasirenkant aplinką, kurioje bus atliekamas mokslinis tyrimas
23.3. Pasirenkant mokslinio tyrimo dalyvius (objektus)
23.4. Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių psichologinį saugumą
23.5. Užtikrinant mokslinio tyrimo dalyvių fizinį saugumą
23.6. Nusprendžiant, kokie duomenys bus renkami
23.7. Pasirenkant duomenų rinkimo metodus, priemones ir procedūras
23.8. Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir/arba tyrėjo(-s)
psichologinį saugumą
23.9. Užtikrinant mokslinio tyrimo grupės narių ir/arba tyrėjo(-s)
fizinį saugumą
23.10. Pasirenkant duomenų analizės metodus ir procedūras
23.11. Pasirenkant duomenų pristatymo priemones ir būdus
23.12. Pristatant duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus
23.13. Recenzuojant, vertinant, kritikuojant kitų atliktų mokslinių
tyrimų rezultatus
23.14. Kita (įrašyti) : _________________________
(Įrašykite, jei su etinėmis dilemomis susiduriate kituose, čia neįvardintuose
savo mokslinių tyrimų etapuose ar kitose mokslinės veiklos srityse)

4
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23.1.1. Ar Jums pakanka turimų žinių ir kompetencijos spręsti šias etines dilemas?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niekada nepakanka

10

Visada visiškai pakanka

23.1.2. Kaip dažnai kreipiatės konsultacijos, patarimo, pagalbos sprendžiant šias dilemas į:
1
2
3
Niekada nesikreipiu
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1. ... savo koleges ir kolegas
2. ... savo padalinio vadovę ar vadovą
3. ... mokslinius tyrimus administruojančio padalinio organizacijoje
specialistes ir specialistus
4. ... specialaus organizacijos padalinio, suformuoto prižiūrėti
mokslinių tyrimų etiką, specialistes ir specialistus
5. ... savo organizacijos administraciją
6. ... specialios nacionalinės institucijos, įsteigtos prižiūrėti mokslinių
tyrimų etiką, specialistes ir specialistus
7. ... mokslinį tyrimą finansuojančios nacionalinės organizacijos
specialistes ir specialistus
8. ... mokslinį tyrimą finansuojančios tarptautinės organizacijos
specialistes ir specialistus
9. Ieškau informacijos savarankiškai studijuodama(-as) atitinkamą
literatūrą

4

5

6

7

8
9
10
Visada kreipiuosi
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X: MTE etikos kodekse

24. Ar Jūsų organizacijoje yra etikos kodeksas? (Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų)
1. Taip (Jei „taip“, tai papildomas 24.1., 24.2., 24.3.)
2. Ne
3. Nežinau
24.1. Ar organizacijos etikos kodekse mokslinių tyrimų etikos klausimai nusakomi
pakankamai aiškiai tam, kad juo būtų galima vadovautis vykdant Jūsų
srities mokslinius tyrimus?
1

2

3

4

5

6

7

8

Net neminimi

9

10

Neturiu
nuomonės

Visiškai aiškiai

24.2. Kaip dažnai vykdant mokslinius tyrimus Jūs vadovaujatės Jūsų
organizacijos etikos kodeksu?
1

2

3

4

5

6

7

8

Niekada nesivadovauju

9

10

Visada vadovaujuosi

24.3. Kiek, Jūsų nuomone, Jūsų organizacijos etikos kodeksas naudingas
sprendžiant etines dilemas, su kuriomis susiduriama planuojant,
organizuojant ir vykdant mokslinius tyrimus bei skelbiant jų duomenis,
atliekant kitas mokslines veiklas?
1

2

3

4

5

Visiškai nenaudinga

6

7

8

9

10

Neturiu
nuomonės

Labai naudingas

XI: MTE mokymai

25. Ar kuriame nors savo mokslinio darbo etape Jūs dalyvavote mokymuose mokslinių tyrimų
etikos tema? (Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų)
1. Taip (Jei „taip“, tai papildomas 25.1.)
2. Ne
25.1. Gal galite nurodyti, kokio pobūdžio mokymai tai buvo, kaip ilgai truko ir
kokioje šalyje tai vyko?
25.1.1. Tai buvo ... (įrašyti) : _________________________
25.1.2. Tai buvo ... (įrašyti) : _________________________
25.1.3. Tai buvo ... (įrašyti) : _________________________
25.1.4. Tai buvo ... (įrašyti) : _________________________
25.1.5. Tai buvo ... (įrašyti) : _________________________

475

4 PRIEDAS

26. Ar norėtumėte dalyvauti mokymuose mokslinių tyrimų etikos tema? (Pasirinkite tik vieną iš
pateiktų variantų)
1. Taip (Jei „taip“, tai papildomas 26.1.)
2. Ne
3. Neturiu nuomonės
26.1. Kokio pobūdžio mokymai tai turėtų būti?
26.1.1. Tai turėtų būti ... (įrašyti) : _________________________
26.1.2. Tai turėtų būti ... (įrašyti) : _________________________
26.1.3. Tai turėtų būti ... (įrašyti) : _________________________
26.1.4. Tai turėtų būti ... (įrašyti) : _________________________
26.1.5. Tai turėtų būti ... (įrašyti) : _________________________

XII: Komentaras

Jei turite papildomų pastebėjimų, siūlymų, komentarų konkrečiai šiame tyrime paliestomis
temomis ar mokslinių tyrimų etikos tema apskritai, visus juos galite surašyti žemiau esančiame
langelyje. Dėkojame iš anksto.
(laisvos formos tekstas įrašyti) : _________________________

Ačiū kad dalyvavote apklausoje.
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5 PRIEDAS
Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“,
MTEtika (2010-08-02 sutartis Nr. MIP-37/2010) interviu
klausimynas.
Interviu klausimynas
Įvadiniai klausimai:
1. Kaip savais žodžiais apibrėžti, kas tai yra mokslinių tyrimų etika?
2. Kaip apskritai vertintumėte mokslinių tyrimų etikos būklę Jūsų organizacijoje?
3. Kaip manote, ar mokslinių tyrimų etikos priežiūra Jūsų organizacijoje yra efektyvi? Kieno tai nuopelnas/ rezultatas?
Klausimų blokas 1: etikos komiteto apibūdinimas
1.1. Ar galite trumpai papasakoti etikos komiteto Jūsų organizacijoje istoriją? Kada ir kieno iniciatyva
jis įkurtas? Kokiu pagrindu/tikslu įkurtas? Kūrimo proceso eiga, ar Jūs jame dalyvavote?
1.2. Papasakokite apie etikos komiteto veiklą. Kaip dažnai/reguliariai (arba – kokiais atvejais, jeigu nėra
reguliarumo) renkasi posėdžiauti etikos komitetas? Kuo vadovaujantis jis veikia? Kokie yra pagrindiniai
komiteto tikslai? Kokios yra pagrindinės komiteto funkcijos?
1.3. Kokį vaidmenį organizacijoje atlieka etikos komitetas? Ar/ kaip etikos komitetas skatina tyrėjų
bendruomenės domėjimąsi etinėmis tyrimų problemomis, didina jos sąmoningumą? Ar
inicijuojami/atliekami vidiniai tyrimai akademinės, mokslinių tyrimų etikos klausimais organizacijoje,
ar apskritai yra poreikis tirti tokią bendrą padėtį? Ar tai aktualu?
1.4. Kaip dažnai ir kokiais klausimais kreipiamasi į komitetą? Kaip komitetą pasiekia žinios apie tirtinus
atvejus? Kaip tie klausimai sprendžiami? Gal galite papasakoti apie įsimintiniausius ir/arba tipinius
atvejus?
1.5. Kaip dažnai ir kokio pobūdžio klausimais mokslinių tyrimų kontekste kreipiamasi į komitetą? Kaip
sprendžiami šie klausimai? Papasakokite apie įsimintiniausius ir/arba tipinius atvejus?
1.6. Ar/kaip organizacija (administracija) prisideda prie komiteto veiklos? Kaip manote, kodėl?
Klausimų blokas 2: organizacijos dokumentų, skirtų reguliuoti mokslinių tyrimų etiką, vertinimas
2.1. Ar galite trumpai papasakoti Jūsų organizacijos etikos kodekso istoriją? Kada ir kieno iniciatyva jis
sukurtas? Kokiu pagrindu/tikslu sukurtas? Kūrimo proceso eiga, ar Jūs jame dalyvavote?
2.2. Kaip vertinate esamą organizacijos etikos kodeksą apskritai ir mokslinių tyrimų etikos reguliavimo
prasme? Kokie privalumai ir/arba trūkumai (ar kodekso vertybės yra pasiekiamos?)? Ar kodeksą
planuojama koreguoti/ tobulinti/ peržiūrėti?
2.3. Kaip dažnai Jūs naudojatės etikos kodeksu mokslinių tyrimų etikos klausimams spręsti? Kokiais
atvejais?
2.4. Kaip manote, ar Jūsų organizacijos narės ir nariai žino apie etikos kodeksą ir juo naudojasi [etikos
kodeksu]? Jei taip – gal žinote kaip dažnai ir kokiais tikslais? Jei ne – kaip manote, kodėl?
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2.5. Ar galite trumpai papasakoti Jūsų organizacijos etikos komiteto nuostatų istoriją? Kada ir kieno
iniciatyva jos sukurtos? Kokiu pagrindu/tikslu sukurtos? Kūrimo proceso eiga, ar Jūs jame dalyvavote?
2.6. Kaip vertinate esamas organizacijos etikos komiteto nuostatas apskritai ir mokslinių tyrimų etikos
reguliavimo prasme? Kokie privalumai ir/arba trūkumai? Ar nuostatas planuojama koreguoti/ tobulinti/
peržiūrėti?
Klausimų blokas 3: mokslo bendruomenės narių apklausos rezultatų vertinimas ir komentavimas
Apklausos metu buvo pastebėti keli tiesiogiai su etikos komitetų veikla organizacijose susiję aspektai:
a)

„Įstaigose turėtų būti teikiamos konsultacijos etikos klausimais“

b)

„Tyrėjams kursai apie mokslinių tyrimų etiką turėtų būti privalomi“

c)

„Turėtų būti sukurti mechanizmai, leidžiantis pranešti apie mokslinių tyrimų etikos
pažeidimus anonimiškai“

d)

„Kai etikos komisija yra skiriam rektoriaus, ar gali tikrai spręsti etikos klausimus? – pati
komisija dažnai yra interesų konflikte, kuris liečia narių darbą ir gerovę“

Gal galėtumėte pakomentuoti šiuos komentarus?
Klausimų blokas 4: informacija apie informantę/informantą
4.1. Įsitraukimas į etikos komiteto veiklą: kada, kodėl ir kaip tapote pirmininke/pirmininku
(nare/nariu)? Kiek ilgai planuojate užimti šias pareigas? Kodėl? Jei planuojate nutraukti narystę –
kodėl?
4.2. Dalyvavimas etikos komiteto veikloje: kokios funkcijos/pareigos/atsakomybės komitete? Kiek
vidutiniškai laiko per savaitę/mėnesį skiriate savo kaip narės/nario pareigoms? Ar/su kuo
bendradarbiaujate/tariatės dirbant komitete?
4.3. Kompetencija spręsti mokslinių tyrimų etikos klausimus: Kaip 10 balų sistemoje įvertintumėte
savo, kaip etikos komiteto narės/nario, kompetencija spręsti mokslinių tyrimų etikos klausimus? Kokių
žinių/gebėjimų trūksta ir kas trukdo jų įgyti? Ar turite specialų išsilavinimą/papildomos patirties
mokslinių tyrimų etikos srityje? Jei taip – kokį/kokios?
4.4. Ar/kiek/kokiais tikslas naudojatės ES teisiniais dokumentais ir kita informacija apie mokslinių
tyrimų etiką? Kokie tai dokumentai/informacija? Kokios priežastys/motyvai tai lemia?
4.5. Ar/kiek/kokiais tikslas naudojatės LR teisiniais dokumentais ir kita informacija apie mokslinių
tyrimų etiką? Kokie tai dokumentai/informacija? Kokios priežastys/motyvai tai lemia?
4.6. Kiti informacijos ir žinių šaltiniai?

Baigiamasis klausimas: papildomi komentarai, nepaliestos temos, kilusios mintys, kt.?
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6 PRIEDAS.
Projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, MTEtika (2010-08-02 sutartis Nr.
MIP-37/2010) Lietuvos mokslo organizacijų Etikos komitetai. Interviu populiacija.
Pavardė

Vardas

Mokslinis
laipsnis

Pedagoginis
Institucija
vardas/ pareigos
Valstybiniai universitetai
Prof.
KTU
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Pareigos komitete

Universiteto profesinės etikos kolegija

Pirmininkė (-as)
Pirmininkės (-o)
pavaduotoja (-s)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Sekretorė (-ius)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
n. i.
n. i.

Toločka

Rymantas

Dr.

Barauskas

Rimantas

Habil. dr.

Prof.

KTU

Universiteto profesinės etikos kolegija

Ždankus
Kuvykaitė
Naujokaitis
Žebrauskas
Grevys
Kasperavičiūtė
Ambrazaitienė
Daunys
Kiaunytė
Kraniauskienė
Kvedaras
Paulikas
Petrošienė
Ramonas
Vaivada
Zuozienė
Buliuolis
Gailiunienė
Girdauskas
Pukėnas
Kamandulis
Ostasevičienė
Domarkas
n. i.
n. i.

Narimantas
Rita
Ramūnas
Stasys
Stanislovas
Greta
Dalia
Darius
Asta
Sigita
Valdas
Jonas
Lina
Arvydas
Vacys
Ilona Judita
Alfonsas
Alina
Gracijus
Kazimieras
Sigitas
Vida
Juozapas
n. i.
n. i.

Habil. dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Stud.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Habil. dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
n. i.
n. i.

Prof.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Stud.
Prof.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Prof.
Prof.
Doc.
Doc.
Prof.
Doc.
Prof.
Doc.
Prof.
n. i.
n. i.

KTU
KTU
KTU
KTU
KTU
KTU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
LKKA
LKKA
LKKA
LKKA
LKKA
LKKA
LKKA
LMTA
LMTA
LMTA

Universiteto profesinės etikos kolegija
Universiteto profesinės etikos kolegija
Universiteto profesinės etikos kolegija
Universiteto profesinės etikos kolegija
Universiteto profesinės etikos kolegija
Universiteto profesinės etikos kolegija
Akademinės etikos komitetas
Akademinės etikos komitetas
Akademinės etikos komitetas
Akademinės etikos komitetas
Akademinės etikos komitetas
Akademinės etikos komitetas
Akademinės etikos komitetas
Akademinės etikos komitetas
Akademinės etikos komitetas
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
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Padalinys
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Pavardė

Vardas

Mokslinis
laipsnis

Zamokas
Juknius
Kliučinskas
Matusevičius
Mickuvienė
Paipalienė
Ažubalytė
Burkšaitienė
Juozapaitis
Monkevičius
Prakapas
Sinkevičius
Spurga
Ragulienė
Gudonis
Šaparnienė
Butkus
Žalys
Lukavičienė
Balčytienė
Barniškienė
Bloveščiūnienė
Čepinskis
Juknys
Kiršienė
Pauliukevičiūtė
Raškinis
Juodpusis
Buivydas
Čenys
Maceika
Kaklauskas

Gintaras
Tadas
Mindaugas
Paulius
Narseta
Pajauta
Rima
Nijolė
Laurynas
Algirdas
Romas
Vytautas
Saulius
Loreta
Vytautas
Diana
Vigmantas
Vytautas
Vilhelmina
Auksė
Sigita
Lina
Jonas
Romualdas
Julija
Klaudija
Gailius
Donatas
Rimantas
Antanas
Kazimieras Vytautas
Artūras

Dr.
Stud.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Stud.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Habil. dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Habil. dr.
Dr.
Habil. dr.
Habil. dr.
Dr.
Dr.
Stud.
Dr.
Habil. dr.
Dr.
Habil. dr.

Pedagoginis
Institucija
vardas/ pareigos
Valstybiniai universitetai
Doc.
LSMU
Stud.
LSMU
Doc.
LSMU
Doc.
LSMU
LSMU
Doc.
LSMU
Doc.
MRU
Doc.
MRU
Stud.
MRU
Doc.
MRU
Doc.
MRU
Prof.
MRU
Doc.
MRU
Doc.
ŠU
Prof.
ŠU
Doc.
ŠU
Doc.
ŠU
Doc.
ŠU
ŠU
Prof.
VDU
Prof.
VDU
VDU
Prof.
VDU
Prof.
VDU
Doc.
VDU
Doc.
VDU
Doc.
VDU
Stud.
VDU
Prof.
VGTU
Prof.
VGTU
Doc.
VGTU
Prof.
VGTU

Padalinys

Pareigos komitete

Teisės ir etikos komisija
Teisės ir etikos komisija
Teisės ir etikos komisija
Teisės ir etikos komisija
Teisės ir etikos komisija
Teisės ir etikos komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Teisės ir etikos komisija
Teisės ir etikos komisija
Teisės ir etikos komisija
Teisės ir etikos komisija

Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
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Tęsinys

Tęsinys
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Vardas

Mokslinis
laipsnis

Kirvaitis
Tamošauskas
Mitkus
Čiplytė
Balčius
Narunec
Karoblis
Skirkevičius
Šlekienė
Uzdila
Mišeikis
Chleborodov
Kūris

Raimundas
Povilas
Sigitas
Kristina
Jonas
Romuald
Povilas Petras
Algirdas
Virginija
Juozas Vytautas
Žilvinas
Vadim
Egidijus

Habil. dr.
Habil. dr.
Dr.
Stud.
Habil. dr.
Dr.
Habil. dr.
Habil. dr.
Habil. dr.
Habil. dr.
Stud.
Dr.

Radavičienė

Nijolė

Bukauskas
Graževičius
Jokubaitis
Leinartė
Rukšėnas
Štikonienė

Linas
Giedrius
Alvydas
Dalia
Osvaldas
Olga

Dr.
Stud.
Dr.
Dr. (HP)
Habil. dr.
Dr.

Sokolova
Усманова
Денищик
Савицкий
Miškinytė
Ковш
Булгак
Chmielauskas
Huettinger
Aldonytė

Ala
Альмира Рифовна
Анастасия Николаевна
Тимофей
Skaistė
Елена
Ольга
Alfredas
Maik
Gintarė

Habil. dr.
Habil. dr.
Stud.
Dr.
-

Dr.

Pedagoginis
Institucija
vardas/ pareigos
Valstybiniai universitetai
Prof.
VGTU
Prof.
VGTU
Doc.
VGTU
Stud.
VGTU
Prof.
VPU
Doc.
VPU
Prof.
VPU
Prof.
VPU
Prof.
VPU
Prof.
VPU
VPU
Stud.
VPU
Prof.
VU
Doc.

VU

Doc.
VU
Stud.
VU
Prof.
VU
Prof.
VU
Prof.
VU
Doc.
VU
Nevalstybiniai universitetai
Doc.
EHU
Doc.
EHU
EHU
Stud.
EHU
EHU
EHU
EHU
Doc.
ISM
ISM
ISM

Padalinys

Pareigos komitete

Teisės ir etikos komisija
Teisės ir etikos komisija
Teisės ir etikos komisija
Teisės ir etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija

Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Pirmininkės (-o)
pavaduotoja (-s)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)

Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija

Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)

Akademinės etikos komisija
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Pavardė
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Pavardė

Vardas

Mokslinis
laipsnis

Ruplytė
Stražauskaitė
Niedvaras
Merkytė
Valančius
Matulionis

Birutė
Giedrė
Julius
Digna
Virgilijus
Arvydas Virgilijus

Stud.
Stud.
Dr.
Habil. dr.

Kazlauskienė
Petkevičiūtė
Paškevičius
Jukonienė
Petrošius
Stakėnienė
Staugaitis
Gedminas
Leistrumaitė
Mankevičienė
Sasnauskas
Alzbutas
Gailušis
Kriaučiūnienė
Miškinis
Pedišius
Štreimikienė
Urbonas
Kardelis
Juzefovičius
Juknevičius
Šerpytytė
Andrijauskas

Nijolė
Romualda
Algimantas
Ilona
Rimantas
Rimutė
Gediminas
Artūras
Algė
Audronė
Audrius
Robertas
Brunonas
Jūratė
Vaclovas
Nerijus
Dalia
Rolandas
Naglis
Romualdas
Stanislovas
Rita
n. i.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Habil. dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Habil. dr.
Habil. dr.
Habil. dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr. (HP)
Habil. dr.

Pedagoginis
Institucija
vardas/ pareigos
Nevalstybiniai universitetai
ISM
Stud.
ISM
TVM
Stud.
VVTA
Doc.
VVTA
Prof.
VVTA
Valstybiniai tyrimų institutai
GTC
Doc.
GTC
GTC
GTC
Doc.
GTC
GTC
Prof.
LAMMC
LAMMC
LAMMC
LAMMC
LAMMC
Doc.
LEI
Prof.
LEI
Doc.
LEI
Prof.
LEI
Doc.
LEI
Doc.
LEI
Doc.
LEI
Doc.
LKTI
Doc.
LKTI
Doc.
LKTI
Prof.
LKTI
Prof.
LKTI

Padalinys

Pareigos komitete

Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos kodekso priežiūra
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija

Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Narė (-ys)

Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Etikos priežiūros komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija
Akademinės etikos komisija

Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Sekretorė (-ius)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
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Tęsinys

Tęsinys

483

Vardas

Mokslinis
laipsnis

Pedagoginis
Institucija
Padalinys
vardas/ pareigos
Mokslinės asociacijos, draugijos
LBD
Kvalifikacijos kėlimo ir etikos darbo grupė
LAD
LAD Taryba

Samavičienė
Baubonis

Airida
Zenonas

-

Vaitkevičius

Vykintas

Dr.

-

LAD

LAD Taryba

Kaminskaitė
Jarockis
Laužikas
Marcinkevičiūtė
Steponaitis
Tamulynas
Zabiela
Kondratienė
Bitinas
Baltrūnas
Narbutas
Karmazienė
Račkauskas
Repečka
Kinduris
Rauba
Liutkevičius
Bagdonas
Barkauskienė
Gintilienė
Kazlauskas
Pauliukevičiūtė
Žilinskaitė
Benušienė
Kasnauskienė
Songailienė
Aleksiūnienė

Irutė
Romas
Rimvydas
Eglė
Valdas
Linas
Gintautas
Ona
Albertas
Valentinas
Vytautas
Danguolė
Vytautas
Marijonas
Vytenis Juozas
Darius
Vykintas
Albinas
Rasa
Gražina
Evaldas
Klaudija
Alma
Eglė
Jūratė
Jurgita
Beata

Dr.
Dr.
Dr.
Habil. dr.
Dr.
Habil. dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr. (HP)
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
-

Doc.
Prof.
Doc.
Prof.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
-

LAD
LAD
LAD
LAD
LAD
LAD
LAD
LGEOS
LGEOS
LGEOS
LGEOS
LGEOS
LGEOS
LGEOS
LOD
LOD
LOD
LPS
LPS
LPS
LPS
LPS
LPS
LŽGD
LŽGD
LŽGD
LŽGD

LAD Taryba
LAD Taryba
LAD Taryba
LAD Taryba
LAD Taryba
LAD Taryba
LAD Taryba
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
Etikos komisija
MT Etikos komitetas
Etikos komitetas
Etikos komitetas
Etikos komitetas
Etikos komitetas
Etikos komitetas
Profesinės kompetencijos ir etikos komisija
Profesinės kompetencijos ir etikos komisija
Profesinės kompetencijos ir etikos komisija
Profesinės kompetencijos ir etikos komisija

Pareigos komitete
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Pirmininkės (-o)
pavaduotoja (-s)
Sekretorė (-ius)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Pirmininkė (-as)
Pirmininkė (-as)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
Narė (-ys)
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Pavardė

Projekto „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“, AcadAu
(2013-05-29 sutartis NR. MIP-082/2013) Tarptautinių mokslo organizacijų charakteristikos.
Eil.
nr.

Šalis

484

1.
2.
3.

Airija
Airija
Airija

4.

Airija

5.

Albanija

6.

Angola

7.

Argentina

8.

Armėnija

9.

Australija

10.

Australija

11.

Austrija

12.

Austrija

13.

Austrija

14.

Azerbaidžanas

1785
n. i.
n. i.

Narystės
ICSU
metai
1952
n. i.
n. i.

Org.
narių
sk.
557
12
n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

2009

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1958

1931

n. i.

http://www.sci.am

1943

1992

http://www.science.org.
au

1954

1919

Organizacijos pavadinimas

Internetinis adresas

Royal Irish Academy
Irish Research Council
Irish Research Council (IRC)
Ireland Science Foundation
Ireland SFI
Academy of Sciences
Foundation of Science and
Development
National Scientific and
Technological Research
Council (CONICET)
National Academy of
Sciences of the Republic of
Armenia
Australian Academy of
Science

http://www.ria.ie
http://www.research.ie/
n. i.
http://www.sfi.ie/home/
index.asp
n. i.
n. i.
http://www.conicet.gov.
ar/

Etikos komitetas

Etikos kodeksas

Nėra
n. i.
n. i.

n. i.
n. i.
n. i.

Nėra
Nėra
Nėra

-

-

Internetinis
adresas
-

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

240

Nėra

-

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

2007

http://www.nhmr
c.gov.au/_files_n
hmrc/publication
s/attachments/r39
.pdf

Būklė Narių sk. Būklė

Pavadinimas

Data

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Yra

Australian
Code for the
Responsible
Conduct of
Research

http://www.oeaw.ac.at/

1847

1950

698

Yra

8

Nėra

-

-

-

http://www.rat-fte.at/

n. i.

n. i.

8

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

http://www.fwf.ac.at

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

http://www.science.az

1945

1999

162

Nėra

-

Nėra

-

-

-

Australia Australian Research
http://www.arc.gov.au/
Council ARC
Die Osterreichische
Akademie der
Wissenschaften
Council for Research and
Technology Development
Austria Austrian Science
Fund FWF
Azerbaijan National
Academy of Sciences

Įsteigimo
metai

7 PRIEDAS

7 PRIEDAS.

Tęsinys
Eil.
nr.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

485

21.
22.

Šalis

Organizacijos pavadinimas

23.

Bostvana

24.

Brazilija

25.

Brazilija

26.

Bulgarija

27.

Bulgarija

28.

Bulgarija

Ministry of Infrastructure
Science and Technology
Academia Brasileira de
Ciźncias (ABC)
Brazil Innovation Agency for
Research and Project
Financing FINEP
Bulgarian Academy of
Sciences (BAS)

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

http://www.oeaw.ac.at/

1928

1992

206

Nėra

-

http://www.eesc.lt/be
larusian-research.html

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.bas.org.bd

1973

1986

n. i.

http://www.rasab.be/
index.php/en/

n. i.

1919

http://www.fwo.be/

n. i.

http://www.aciencias.
org.bo/

Etikos kodeksas
Pavadinimas

Data

Internetinis
adresas

Nėra

-

-

-

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

1960

1978

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.anubih.ba/

1966

2010

97

Nėra

-

Nėra

-

-

-

http://www.anurs.org

1995

2009

52

Nėra

-

Nėra

-

-

-

http://www.mist.gov.
bw/index.php?option=c
om_content1&id=183

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.abc.org.br

1916

1919

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www1.frsfnrs.be/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

http://www.bas.bg

1869

1931

232

Nėra

-

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

http://www.sme.govern
Bulgaria National Innovation
ment.bg/IANMSP/story
Fund
_en.aspx?id=691
Bulgaria National Science
http://www.nsfb.net/
Fund NSF

Būklė Narių sk. Būklė
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National Academy of
Sciences (NASB)
Belarus Research Council
Baltarusija
(BRC)
Bangladesh Academy of
Bangladešas
Sciences
Royal Academies for Science
Belgija
and the Arts of Belgium
(RASAB)
Belgium Research
Belgija
Foundation Flanders FWO
Academia Nacional de
Bolivija
Ciencias de Bolivia (ANCB)
ANUBiH, Academy of
Bosnija ir
Sciences and Arts of Bosnia
Hercegovina
and Herzegovina
ANURS, Academy of
Bosnija ir
Sciences and Arts of the
Hercegovina
Republic of Srpska
Baltarusija

Etikos komitetas

Internetinis adresas

Eil.
nr.
29.

Šalis
Burkina
Fasas

30.

Čekija

31.

Čekija

32.

486

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

Organizacijos pavadinimas
Centre National de la
Recherche Scientifique et
Technologique

Academy of Sciences of the
Czech Republic

Research, Development and
Innovation Council
Czech Republic Czech
Čekija
Science Foundation CSF
Academia Chilena de
Čilė
Ciencias
Royal Danish Academy of
Danija
Sciences and Letters
Denmark National Research
Danija
Foundation NRF
Academy of Sciences of the
Dominika
Dominican Republic
Académie des Sciences, des
Arts, des Cultures d'Afrique
Dramblio
kaulo krantas et des Diasporas Africaines
(ASCAD)
Academy of Scientific
Egiptas
Research and Technology
(ASRT)
Estija

Estonian Academy of
Sciences

Internetinis adresas
http://www.cnrst.bf/

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

n. i.

n. i.

n. i.

Etikos komitetas

Etikos kodeksas
Pavadinimas

Data

Internetinis
adresas

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

2006
(2010)

http://www.cas.c
z/o_avcr/zakladni
_informace/doku
menty/eticky_ko
dex.html

Būklė Narių sk. Būklė
n. i.

n. i.

http://www.cas.cz/

n. i.

1922

n. i.

Yra

12

Yra

Code of
Ethics for
Researchers
of the
Academy of
Sciences of
the Czech
Republic

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

17

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.gacr.cz/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

1964

1931

36

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1742

1922

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.dg.dk/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

http://www.academia
decienciasrd.org/

1974

2008

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

2003

1992

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1925

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.academiaciencias.cl/
http://www.royalacade
my.dk

http://www.asrt.sci.eg

http://www.akadeemia.
ee

1938

1992

98

Nėra

-

Yra

-

http://www.akade
Code of
emia.ee/_reposito
Ethics of
ry/File/ALUSDO
Estonian
KUD/CodeScientists
ethics.pdf

7 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Šalis

Organizacijos pavadinimas

Internetinis adresas

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

Etikos komitetas

Etikos kodeksas

Būklė Narių sk. Būklė

Pavadinimas

Data

Internetinis
adresas

487

Estija

Estonian Research Council

http://www.etag.ee/en/
estonian-researchcouncil

n. i.

n. i.

6

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

41.

Estija

Estonia Estonian Research
Council

http://www.etag.ee/en/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1933

1933

n. i.

Yra

5

Nėra

-

-

-

1959

1961

64

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1926

1919

212

Nėra

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

0

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1941

1992

201

Nėra

n. i.

Nėra

-

-

-

1945

1986

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1935

1931

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

42.

Etiopija

43.

Filipinai

44.

Gana

45.

Graikija

46.

Graikija

47.

Gruzija

48.

Gvatemala

49.

Indija

50.

Indonezija

51.

Irakas

52.

Iranas

53.

Iranas

54.

Islandija

http://www.estc.gov.et/
Ethiopian Science and
(NEATIDARO
Technology Agency
PUSLAPIO)
http://www.nrcp.dost.
National Research Council
gov.ph
Ghana Academy of Arts and http://www.gaasSciences
gh.org/
http://www.academy
Academy of Athens
ofathens.gr
http://www.gsrt.gr/cen
Greece General Secretariat
tral.aspx?sId=119I428I
for Research and Technology
1089I323I488743&
GRST
JScript=1
Georgian Academy of
http://www.acnet.ge
Sciences (GAS)
Academia de Ciencias
Médicas Fisicas y Naturales n. i.
de Guatemala
Indian National Science
http://www.insaindia.
Academy
org
Indonesian Institute of
http://www.lipi.go.id/
Sciences (LIPI)
Ministry of Science and
n. i.
Technology
University of Tehran
http://www.ut.ac.ir/en
Iran National Science
http://www.insf.org/
Foundation INSF
Iceland Icelandic Centre for
http://www.rannis.is/
Research Rannis

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-
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40.

Eil.
nr.

Šalis

55.

Ispanija

56.

Ispanija

57.

Ispanija

58.

Italija

59.

Italija

488

60.

Izraelis

61.

Izraelis

62.

JAE

63.

Jamaika

64.

Japonija

65.

Japonija

66.

JAV

Organizacijos pavadinimas

Internetinis adresas

Ministerio de Ciencia y
n. i.
Innovacion
Royal Academy of Exact,
Physical and Natural Sciences n. i.
of Spain

Etikos komitetas

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

218

Nėra

Etikos kodeksas
Pavadinimas

Data

Internetinis
adresas

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

-

Nėra

-

-

-

Būklė Narių sk. Būklė

n. i.

Code of Good
Scientific
Practices of
CSIC
n. i.

n. i.

http://www.csic.e
s/web/guest/etica
-en-lainvestigacion
n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

Nėra

-

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

1966

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

Spain National Research
Council CSIC

http://www.csic.es/
index.do

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Alternatyva

The Accademia dei Lincei
Consiglio Nazionale delle
Ricerche
Israel Academy of Sciences
and Humanities
Israel Israel Science
Foundation ISF
UAE National Research
Foundation NRF

http://www.lincei.it/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.cnr.it/

1923

1919

n. i.

n. i.

http://www.academy.ac
.il

1961

1952

n. i.

http://www.isf.org.il/

n. i.

n. i.

n. i.
1960

Scientific Research Council

http://www.nrf.ae/
default.aspx
http://www.srcjamaica.org/

Science Council of Japan

http://www.scj.go.jp/en/
index.html

Japan Council for Science
and Technology Policy CSTP
National Academy of
Sciences

http://www8.cao.go.jp/
cstp/english/index.html
http://national
academies.org/biso

-

1949

1919

n. i.

n. i.

n. i.

Yra

Code of
Conduct for
Scientists

2006
(2013)

http://www.scj.go
.jp/en/report/Cod
e%20of%20Cond
uct%20for%20Sc
ientistsRevised%20versi
on.pdf

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

1863

1919

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

7 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Šalis

Organizacijos pavadinimas

Internetinis adresas

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

Etikos komitetas

Etikos kodeksas

Būklė Narių sk. Būklė

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

NIH Policies
and
Procedures
for Promoting
Scientific
Integrity
NSF
Scientific
Integrity
Policy
n. i.

1660

1919

1540

Nėra

-

Nėra

-

67.

JAV

United States National
Institutes of Health NIH

http://www.nih.gov/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Alternatyva

68.

JAV

United States National
Science Foundation NSF

http://www.nsf.gov/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Alternatyva

69.

Jordanija
Jungtinė
Karalystė

70.

Royal Scientific Society
The Royal Society

n. i.
http://www.royalsoc.ac.
uk

489
Jungtinė
Karalystė

72.

Juodkalnija

73.

Kamerūnas

RCUK Policy
and
Guidelines on
AlterGovernance
natyva
of Good
Research
Conduct

Data

Internetinis
adresas

2012

http://www.nih.g
ov/about/director/
sci-intnov2012.pdf
http://www.nsf.g
ov/bfa/dias/polic
y/si/sipolicy.pdf

n. i.

n. i.

-

-

2013

http://www.rcuk.
ac.uk/RCUKprod/assets/docu
ments/reviews/gr
c/RCUKPolicyan
dGuidelinesonGo
vernanceofGood
ResearchPractice
February2013.pdf

United Kingdom Research
Councils of the UK RCUK

http://www.rcuk.ac.uk/
default.htm

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Montenegrin Academy of
Sciences and Arts (MASA)
Cameroon Academy of
Sciences

http://www.canu.org.
me/

1973

2006

75

Nėra

-

Nėra

-

-

-

n. i.

1990

1999

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

2013

http://www.nrccnrc.gc.ca/eng/ab
out/ethics_integri
ty/code_conduct.
html

n. i.

n. i.

74.

Kanada

National Research Council of
http://www.nrc.ca
Canada

75.

Karibai

Caribbean Academy of
Sciences (CAS)

http://www.caswi.org.
jm/

1916

1919

n. i.

n. i.

n. i.

Yra

NRC Code of
Conduct

1988

1993

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.
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71.

Pavadinimas

Eil.
nr.

76.

77.
78.
79.
80.

490

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Šalis

Kataras

Organizacijos pavadinimas

Qatar Qatar National
Research Fund QNRF

National Academy of
Kazachstanas Sciences of the Republic of
Kazakhstan
Kenya National Academy of
Kenija
Sciences
China Association for Science
Kinija
and Technology (CAST)
Academy of Sciences located
Kinija
in Taipei
China Chinese Academy of
Kinija
Science
China National Natural
Kinija
Science Foundation of China
Cyprus Research Promotion
Kipras
Foundation RPF
Academia Colombiana de
Kolumbija
Ciencias Exactas, Fisicas y
Naturales
Kosova Academy of Sciences
Kosovas
and Arts
Academia Nacional de
Kosta Rika
Ciencias
Croatian Academy of
Kroatija
Sciences and Arts
Academia de Ciencias de
Kuba
Cuba
Laosas
Lao National Science Council
Latvian Academy of Sciences
Latvija
(LAS)

Etikos komitetas

Internetinis adresas

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

http://www.qnrf.org/enus/

n. i.

n. i.

n. i.

Yra

-

n. i.

n. i.

1995

n. i.

n. i.

http://www.knascience.
org/

1983

1980

n. i.

http://www.cast.org.cn

n. i.

n. i.

http://www.sinica.edu.
tw

1928

http://www.cas.ac.cn/

Etikos kodeksas
Internetinis
adresas
http://www.qnrf.
org/Portals/0/Do
wnload/Research
_Ethics_Guide_2
9052014.pdf

Pavadinimas

Data

Yra

Research
Ethics Guide

2013
revised

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1937

258

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

http://www.nsfc.gov.cn/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

http://www.research.or
g.cy/EN/index.html/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

http://www.accefyn.org
.co/

1929

1986

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

57

Nėra

-.

Nėra

-

-

-

http://www.anc.ac.cr/

1995

1996

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1861

1931

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

2002

2008

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1946

1931

0

Nėra

-

Nėra

-

-

-

http://www.academia
ciencias.cu
n. i.
http://www.lza.lv/
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7 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Šalis

91.

Latvija

92.

Lenkija

Organizacijos pavadinimas

Latvian Council of Science

Etikos komitetas

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

http://www.lzp.gov.lv/
index.php?mylang=
english

n. i.

n. i.

22

n. i.

n. i.

http://www.pan.pl/

1952

1919

543

Nėra

http://kbn.icm.edu.pl/

n. i.

n. i.

n. i.

http://dst.gov.in/

n. i.

n. i.

http://www.cnrs.edu.lb

1962

n. i.

Internetinis adresas

Etikos kodeksas
Pavadinimas

Data

Yra

SCIENTIST’
S CODE OF
ETHICS

1997

-

Nėra

-

-

Internetinis
adresas
http://www.lzp.g
ov.lv/index.php?
option=com_cont
ent&task=view&i
d=149&Itemid=1
13
-

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1974

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.
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97.

Lietuva

Lithuanian Academy of
Sciences

http://lma.lt/index.php?
lang=en

1941

1992

207

Nėra

-

Yra

98.

Lietuva

Research Council of
Lithuania

http://www.lmt.lt/

n. i.

n. i.

9

Yra

9

Yra

99.

Liuksemburgas

Luxemburg National
Research Fund FNR

http://www.fnr.lu/SIML
_FNR/Channel/FNR.
nsf/fs_Root?Open
Frameset

n. i.

?

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

100.

Madagaskaras

Ministčre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique

http://www.mes.tn/
?langue=fr

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

93.
94.
95.

491

n. i.
n. i.
n. i.
http://lma.lt/medi
Lietuvos moa/k2/attachments/
kslų akademi2012
LMA_Mokslinin
jos Moksliko_etikos_kodek
ninko etikos
sas_1.pdf
kodeksas
Dėl Lietuvos
http://www3.lrs.lt
mokslo tarybos mokslinės 2012-05- /pls/inter3/dokpai
07
eska.showdoc_l?
veiklos etikos
p_id=424379
principų
patvirtinimo
http://www.fnr.lu
FNR
/en/Calls,-FormsResearch
Guidelines/Gener
Integrity
al-FNRGuidelines
Guidelines
n. i.

n. i.

n. i.

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

96.

Polish Academy of Sciences
Poland State Committee for
Lenkija
Scientific Research KBN
Department of Science and
Lesotas
Technology
National Council for
Libanas
Scientific Research
Lichtenšteinas n. i.

Eil.
nr.

Šalis

Organizacijos pavadinimas
Former Yugoslav Rep. Of,
Macedonian Academy of
Sciences and Arts
Macedonian Academy of
Sciences and Arts
Academy of Sciences
Malaysia
National Comission for
Science and Technology
Malta Council for Science
and Technology MCST

Internetinis adresas
http://www.manu.edu.
mk

492

101.

Makedonija

102.

Makedonija

103.

Malaizija

104.

Malavis

105.

Malta

106.

Marokas

Hassan II Academy for
Science and Technology

107.

Mauricijus

Mauritius Research Council

108.

Meksika

Academia Mexicana de
Ciencias

Meksika

Mexico National Council for
http://www.conacyt.mx
Science and Technology
/
CONACYT

109.

110.

Moldova

111.

Monakas

112.
113.

Academy of Sciences of
Moldova

Centre Scientifique de
Monaco
Mongolian Academy of
Mongolija
Sciences
Scientific Research
Mozambikas Association of Mozambique
(AICIMO)

http://www.manu.edu.
mk/
http://www.akademi
sains.gov.my
http://www.ncst.mw/
http://www.mcst.gov.
mt/
http://www.academie.
hassan2.sciences.ma/an
/index_an.htm
http://www.mrc.org.mu
/
http://www.amc.unam.
mx/

Etikos komitetas

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

1967

2002

72

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

95

Nėra

1994

1977

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Etikos kodeksas
Pavadinimas

Data

Internetinis
adresas

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

-

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

1993

1925

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1992

2005

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

1931

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

(ispaniškai)
CODIGO_DE
_CONDUCTA

-

http://www.conac
yt.mx/images/con
acyt/conducta/C
ODIGO_DE_CO
NDUCTA.PDF

Code of the
Republic of
Moldova on
science and
innovations

2004
(2008)

http://www.asm.
md/administrator/
fisiere/cadru/f59.
pdf

n. i.

n. i.

n. i.

Būklė Narių sk. Būklė

n. i.

n. i.

http://www.asm.md/

1961

1993

145

Nėra

-

Alternatyva

http://www.centre
scientifique.mc/fr/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.mas.ac.mn/

1961

1981

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

7 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Šalis

114.

Namibija

115.

Naujoji
Zelandija

116.

Naujoji
Zelandija

117.

Nepalas

493

118.
119.

Organizacijos pavadinimas
Ministry of Education:
Directorate of Research,
Science and Technology
Ministry of Science and
Innovation (MSI)

New Zealand Royal Society
of New Zealand RSNZ

Org.
narių
sk.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.msi.govt.nz
/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.royalsociety
.org.nz/

The Netherlands Organisation
Nyderlandai for Scientific Research
http://www.nwo.nl/en
(NWO)

121.

Norvegija
Norvegija

123.

Pakistanas

http://www.dnva.no

http://www.forskningsr
Norway Research Council of
adet.no/en/Home+page/
Norway RCN
1177315753906
Pakistan Association for the
http://paas.com.pk/
Advancement of Science

n. i.

n. i.

n. i.

Pavadinimas

Data

Internetinis
adresas

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

Yra

Royal Society
of New
Zealand Code
of
Professional
Standards and
Ethics

2012

http://www.royal
society.org.nz/or
ganisation/about/
code/

Būklė Narių sk. Būklė

n. i.

n. i.

1982

1976

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1977

1963

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1808

1922

n. i.

Nėra

-

Nėra

-

-

-

2004
(2012)

http://www.vsnu.
nl/files/document
en/Domeinen/On
derzoek/The_Net
herlands_Code_o
f_Conduct_for_S
cientific_Practice
_2012.pdf

n. i.

n. i.

5

n. i.

n. i.

Alternatyva

The
Netherlands
Code of
Conduct for
Scientific
Practice

1857

1922

861

Nėra

-

Nėra

-

-

-

n. i.

0

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

120.

122.

Etikos kodeksas

Narystės
ICSU
metai

Nepal Academy of Science
http://www.nast.org.np/
and Technology (NAST)
Nigerija
Nigerian Academy of Science http://www.nas.org.ng/
Koninklijke Nederlandse
Akademie van
Nyderlandai Wetenschappen/Royal
http://www.knaw.nl
Netherlands Academy of Arts
and Sciences (KNAW)

Norwegian Academy of
Sciences and Letters

Etikos komitetas

Įsteigimo
metai

Internetinis adresas

Eil.
nr.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

494

130.

Šalis
Panama

Organizacijos pavadinimas
Universidad de Panama

South Africa National
PAR
Research Foundation NRF
Academia Nacional de
Peru
Ciencias
National Academy of
Pietų Korėja Sciences of the Republic of
Korea
South Korea National Science
Pietų Korėja and Technology Council
NSTC
Academia das Ciencias de
Portugalija
Lisboa
Portugal Foundation for
Portugalija
Science and Technology FCT

Etikos komitetas

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

http://www.up.ac.pa/
PortalUp/index.aspx

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.nrf.ac.za/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

www.ancperu.org

1938

1925

n. i.

http://www.nas.go.kr

1954

1961

http://www.nstc.go.kr/

n. i.

Internetinis adresas

http://www.acadciencias.pt
http://alfa.fct.mctes.pt/
navegador
http://www.academiesciences.fr

131.

Prancūzija

Académie des Sciences

132.

Prancūzija

France Agency for Industrial
http://www.oseo.fr/
Innovation AII

Etikos kodeksas
Pavadinimas

Data

Internetinis
adresas

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

1779

1919

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1666

1919

486

Nėra

-

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-
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Prancūzija

France National Research
Agency ANR

http://www.agencenationale-recherche.fr/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Yra

Code of
Ethics

2009

http://www.agenc
e-nationalerecherche.fr/filea
dmin/user_uploa
d/documents/uplo
aded/2009/codeof-ethics.pdf

134.

Ruanda

Kigali Institute of Science
and Technology (KIST),
Rwanda

http://www.ubwenge.co
m/index.php/2012/02/
the-kigali-institute-ofscience-andtechnology-kist/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

135.

Rumunija

Academia Romāna
(Romanian Academy)

http://www.acad.ro

1866

1919

119

Nėra

-

Nėra

-

-

-

133.
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Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Šalis

136.

Rumunija

137.

Rumunija

138.

Rusija

National Research Council
(CNCS)
Romania National Authority
for Scientific Research ANCS
Russian Academy of Sciences

139.

Rusija

Russian Academy of Sciences

140.

Rusija

Russia Russian Foundation
for Basic Research RFBR

141.

Salvadoras

Ministerio de Educación

142.

495

143.

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

International Academy of
San Marinas
Sciences San Marino
King Abdulaziz City for
Saudo
Science and Technology
Arabija
(KACST)
Saudi Arabia King Abdul
Saudo
Aziz City for Science and
Arabija
Technology KACST
Seychelles Centre for Marine
Seišeliai
Research and Technology
Association des Chercheurs
Senegalas
Sénégalais
Serbian Academy of Sciences
Serbija
and Arts
Singapore National Academy
Singapūras
of Science
Singapore Agency for
Singapūras Science Technology and
Research ASTAR
Singapore National Research
Singapūras
Foundation NRF
Slovakija
Slovak Academy of Sciences

Etikos komitetas

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

http://www.cncsnrc.ro/home/

n. i.

19

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.mct.ro/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/en/
index.aspx

1724

1955

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.rfbr.ru/

n. i.

n. i.

n. i.

Internetinis adresas

Etikos kodeksas
Pavadinimas

Data

Internetinis
adresas

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.kacst.edu.sa
/en/Pages/default.aspx

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.kacst.edu.sa
/en/Pages/default.aspx

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.sanu.ac.yu

1886

1919

250

Nėra

-

Nėra

-

-

-

http://snas.org.sg/

1967

1971

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.astar.edu.sg/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

1953

1922

0

Nėra

-

Nėra

-

-

-

https://www.mined.gob.
sv/
http://www.aissanmarino.org/

http://www.nrf.gov.sg/
nrf/default.aspx
http://www.savba.sk/

Būklė Narių sk. Būklė
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144.

Organizacijos pavadinimas

Eil.
nr.

Šalis

Organizacijos pavadinimas

Internetinis adresas

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

Etikos komitetas

Etikos kodeksas

Būklė Narių sk. Būklė

Pavadinimas

Data

-

Internetinis
adresas
http://www.apvv.
sk/buxus/docs/ag
entura/inedokumenty/sprav
na-vedeckaprax.pdf

152.

Slovakija

Slovakia Slovak Research and
http://www.apvv.sk/
Development Agency APVV

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

(slovakiškai)"
Good
Scientific
Practice"
išvertus turėtų
būti ar pan.

153.

Slovėnija

Slovenian Academy of
Sciences and Arts

1938

2009

172

Nėra

-

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1976

1931

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

2012

http://www.tenk.f
i/en/resposibleconduct-researchguidelines

154.

Slovėnija

155.

Sudanas

156.

Suomija

496
157.

Suomija

158.

Suomija

159.

Suomija

160.
162.

Svazilandas
Šiaurės
Korėja
Šri Lanka

163.

Švedija

164.
165.

Švedija
Šveicarija

161.

http://www.sazu.si

http://www.arhiv.mvzt.
SCIENCE AND
gov.si/en/harvesting_kn
TECHNOLOGY COUNCIL
owledge/
National Centre for Research n. i.
Council of Finnish
http://www.academies.
Academies
fi

Finland Academy of Finland http://www.aka.fi/fi/A/

Guidelines of
the Finnish
Advisory
AlterBoard on
natyva
Research
Integrity

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

Finland Finnish National
Fund for Research and
http://www.sitra.fi/fi
Development SITRA
Finland National Technology
http://www.tekes.fi/
Agency TEKES
National Research Council
n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

1972

1993

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

State Academy of Sciences

n. i.

1999

1961

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

National Science Foundation
Royal Swedish Academy of
Sciences
Swedish Research Council
Swiss Academy of Sciences

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.kva.se

1739

1922

621

Nėra

-

Nėra

-

-

-

1922

8
0

Yra
Nėra

7
-

Nėra
Nėra

-

-

-

http://www.vr.se/
http://www.scnat.ch

1815

7 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Šalis

Organizacijos pavadinimas

Internetinis adresas

166.

Šveicarija

http://www.swissSwiss Academies of Arts and
academies.ch/en/index/
Sciences
Aktuell/News.html

167.

Šveicarija

The Swiss Science and
Innovation Council SSIC

497

Šveicarija

169.

Tadžikistanas

170.

Tailandas

171.

Taivanas

172.

Tanzanija

173.

Togas

174.

Tunisas

175.

Tunisas

176.

Turkija

177.

Turkija

Switzerland Swiss National
Science Foundation SNF

Academy of Sciences of the
Republic of Tajikistan
National Research Council of
Thailand
Taiwan National Science
Council NSC
Tanzania Commission for
S&T
Chancellerie des Universités
du Togo
Université Tunis El Manar

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

Etikos komitetas

Etikos kodeksas

Būklė Narių sk. Būklė

Internetinis
adresas
http://akademienschweiz.ch/en/ind
ex/Schwerpunktt
hemen/Wissensc
haftlicheIntegritaet.html

Pavadinimas

Data

-

n. i.

n. i.

-

http://www.snf.c
h/en/theSNSF/res
earchpolicies/scientific
integrity/Pages/d
efault.aspx

n. i.

n. i.

Nėra

Yra

7

Yra

Integrity in
Scientific
Research:
Principles and
Procedures

n. i.

n. i.

15

0

n. i.

n. i.

n. i.

Integrity in
scientific
Alterresearch:
natyva
principles and
procedures

http://www.snf.ch/E/
Pages/default.aspx

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1951

2002

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.nrct.go.th/

1956

1931

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://web1.nsc.gov.tw/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

http://www.costech.or.
tz/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.utm.rnu.tn/
utm/fr/index.php

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1963

1968

n. i.

Yra

-

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

195

Nėra

-

Nėra

-

-

Tunisia Ministry of Scientific
http://www.rsit.rnu.tn/
Research RNU
Scientific and Technical
http://www.tubitak.gov.
Research Council of Turkey tr
http://www.tuba.gov.tr/
TÜBA - Turkish Academy of mainpage/turkiyeSciences
bilimlerakademesi/lang/eng/

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

168.

http://www.swir.ch/en/

Įsteigimo
metai

Eil.
nr.
178.
179.
180.
181.
182.

Šalis

Uganda National Council for
Science and Technology
(UNCST)
National Academy of
Ukraina
Sciences
Comisión Consejo Nacional
Urugvajus
de Innovacion Ciencia y
Tecnologia (CONICYT)
Uzbekistan Academy of
Uzbekistanas
Sciences
Uganda

Vatikanas

Pontificia Academia
Scientiarum

Venesuela

Fondo Nacional de Ciencia,
Tecnologķa e
Innovación///The National
Council for Scientific and
Technological Research
(CONICIT)

498
183.

184.

Vengrija

185.

Vengrija

186.

Vengrija

187.

Vietnamas

188.

Organizacijos pavadinimas

Vokietija

Hungarian Academy of
Sciences (HAS)
Hungary Hungarian Scientific
Research Fund OTKA
Hungary National Innovation
Office
Vietnam Union of Science
and Technology Associations
German National Academy of
Sciences Leopoldina

Etikos komitetas

Internetinis adresas

Įsteigimo
metai

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

http://www.uncst.go.ug/

1990

1995

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.nas.gov.ua

1918

1992

668

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1943

1992

1847

1967

http://www.uzsci.net/
academy
http://www.vatican.va/
roman_curia/pontifical_
academies/acdscien/
index.htm
http://www.fonacit.gov.
ve/

Etikos kodeksas
Pavadinimas

Data

Internetinis
adresas

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1931

78

Nėra

-

Nėra

-

-

-

1955

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

2010

http://mta.hu/data
/cikk/10/52/51/ci
kk_105251/Scien
ce_Ethics_Code_
English.pdf

2011

http://www.otka.
hu/en/rules

Būklė Narių sk. Būklė

Science
Ethics Code
of the
Hungarian
Academy of
Sciences
Code of
Ethics

http://www.mta.hu/

1825

1931

785

Yra

22

Yra

http://www.otka.hu/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Yra

http://www.nih.gov.hu/
english

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

http://www.vusta.vn/en/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

http://www.leopoldina.
org/en/home/

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

7 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Šalis

189.

Vokietija

Organizacijos pavadinimas

Germany German Research
Foundation DFG

Internetinis adresas

http://www.dfg.de/

Etikos komitetas

Narystės
ICSU
metai

Org.
narių
sk.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

2006

n. i.

n. i.

1986

1989

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Etikos kodeksas

Būklė Narių sk. Būklė

Data

Alternatyva

Rules of Good
Scientific
Practice

1998
(2013)

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

n. i.

n. i.

Nėra

-

-

-

499
190.

Zambija

191.

Zimbabvė

192.

http://www.scidev.net/g
lobal/networks/news/
Zambia Academy of Sciences
zambian-scienceacademy-launched.html
Research Council of
http://www.rcz.ac.zw/
Zimbabwe
Europe European Research
http://erc.europa.eu/
Council ERC

Internetinis
adresas
http://www.dfg.d
e/download/pdf/d
fg_im_profil/rede
n_stellungnahme
n/download/empf
ehlung_wiss_pra
xis_1310.pdf

Pavadinimas

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

Įsteigimo
metai

Projektų „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, MTEtika (2010-08-02 sutartis
Nr. MIP-37/2010) ir „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“, AcadAu
(2013-05-29 sutartis Nr. MIP-082/2013) Lietuvos mokslo organizacijų Etikos kodeksų charakteristikos.
Eil.
nr.

Etikos kodeksas (2010 m.)
Apimtis MTE atskira
Patvirtinimo
Būklė / nuoroda
(žodžių dalis (žodžių
data
skč.)
skč.)

Organizacijos pavadinimas

500

1

Generolo J. Žemaičio
Lietuvos Karo akademija

LKA

2

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Medicinos
akademija

LSMU
MA

3

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Veterinarijos
akademija

LSMU
VA

4

Kauno technologijos
universitetas

KTU

5

6

7

Klaipėdos universitetas

KU

Lietuvos kūno kultūros
akademija

LKKA

Lietuvos sporto universitetas

LSU

Lietuvos muzikos ir teatro
akademija

LMTA

Rengiamas

-

Http://naujas.kmu.lt/
2007-11-23
index.php?cid=2832
Http://www.lva.lt/da
ta/dokumentai/kodek
2006-04-26
sai/etikos_kodeksas.
pdf
Http://www.ktu.lt/lt/i
nformacija_darbuoto
1999-05-12
jams/dokumentai/eti
kos_kodeksas.asp

-

-

449

n. i.

1447

110

466

Etikos kodeksas (2013 m.)
Būklė / nuoroda

Pilnas pavadinimas

Nepasiekiamas

-

Apimtis
Patvirtinimo
(žodžių
data
skč.)
2011-06-28

-

Http://lsmuni.lt/lt/apieLietuvos sveikatos mokslų
universiteta/valdymas/
universiteto akademinės 2010-03-25
senatas/senatoetikos kodeksas
patvirtinti-dokumentai/

454

n. i.

Http://ktu.lt/turinys/uni
Kauno technologijos
versiteto-veiklosuniversiteto akademinės
dokumentai
etikos kodeksas

2012-01-25

1602

Klaipėdos universiteto
pedagoginių ir mokslo
darbuotojų etikos
kodeksas

Http://www.ku.lt/eti
ka/doc/etikos_kodek 2006-12-15
sas.doc

1537

113

http://www.ku.lt/apieuniversiteta/veiklosdokumentai/

2006-12-15

1524

Http://www.lkka.lt/
get.php?f.1196

2005-03-24

1001

n. i.

Http://www.lsu.lt/apieLietuvos kūno kultūros
akademija/veiklaakademijos akademinės ir 2012-03-01
reglamentuojantysprofesinės etikos kodeksas
dokumentai

2231

Http://lmta.lt/web/
pdf/dokumentai/
2008-05-28
etikos_kodeksas_0805-28.pdf

1113

n. i.

http://lmta.lt/lt/svarbiausi-lmtadokumentai

Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos etikos
2008-05-28
kodeksas

1102

8 PRIEDAS

8 PRIEDAS.

Tęsinys
Eil.
nr.

Etikos kodeksas (2010 m.)
Apimtis MTE atskira
Patvirtinimo
Būklė / nuoroda
(žodžių dalis (žodžių
data
skč.)
skč.)

Organizacijos pavadinimas

LŽŪU

Aleksandro Stulginskio
universitetas

ASU

9

Mykolo Romerio
universitetas

MRU

10

Šiaulių universitetas

ŠU

11

Vilniaus dailės akademija

VDA

12

Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

VGTU

13

Vilniaus pedagoginis
universitetas
Lietuvos edukologijos
universitetas

8

Būklė / nuoroda

Pilnas pavadinimas

Apimtis
Patvirtinimo
(žodžių
data
skč.)

501

n. i.

783

n. i.

Aleksandro Stulginskio
Http://www.asu.lt/prad
universiteto akademinės
zia/lt/44825
etikos kodeksas

2012-03-28

1613

2007-04-05

2002

n. i.

http://www.mruni.eu/lt
/apie/dokumentai/etiko
s_kodeksas/

Mykolo Romerio
universiteto etikos
kodeksas

2007-04-05
(Pakeitimai:
2010-04-26)

1939

2007-11-12

1727

113

Http://www.su.lt/apiesiauliu-universitet-/sudokumentai

Šiaulių universiteto
darbuotojų ir studentų
etikos kodeksas

n. i.

1718

2006 metai

1561

125

Http://www.vda.lt/inde
x.php/pageid/586

Vilniaus dailės akademijos
akademinės etikos
kodeksas

2006 m.

1562

2006-05-10

1347

317

n. i.

2005-04-27

447

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Http://www.vu.lt/site
_files/SD/Studentam
2006-06-13
s/SP/SRD/VU_AEK
.pdf

1387

147

Http://www.vu.lt/lt/api
emus/dokumentai

Vilniaus universiteto
akademinės etikos
kodeksas

2006-06-13

1381

Http://www.vdu.lt/p
ublic/var/files/etikos
_kodeksas.pdf

1088

n. i.

Http://www.vdu.lt/lt/ap
Vytauto didžiojo
ie-vduuniversiteto akademinės
kaune/svarbiausi-vduetikos kodeksas
dokumentai

2011-03-09

1027

Http://www.lzuu.lt/p
radzia/lt/12272
Http://www.mruni.e
u/lt/apie/dokumentai
/etikos_kodeksas/
Http://www.su.lt/ind
ex.php?Option=com
_content&view=artic
le&id=266&Itemid=
290&lang=lt
Http://www.vda.lt/d
ownload.php/fileid/1
98
Http://www.vgtu.lt/u
pload/sekret/destytoj
u%20etikos%20kode
ksas.pdf

Vilniaus Gedimino
technikos universiteto
2006-05-10
dėstytojų etikos kodeksas

1333

VPU
n. i.
LEU

14

Vilniaus universitetas

VU

15

Vytauto Didžiojo
universitetas

VDU

2007.11.

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

Lietuvos žemės ūkio
universitetas

Etikos kodeksas (2013 m.)

Eil.
nr.

Organizacijos pavadinimas

Etikos kodeksas (2010 m.)
Apimtis MTE atskira
Patvirtinimo
Būklė / nuoroda
(žodžių dalis (žodžių
data
skč.)
skč.)
Http://www.ism.lt/in
dex.php/titulinis_pus
lapis/top_menu/abou
2006-09-25
t_ism/ism_communit
y/etikos_kodeksas/1
172

ISM Vadybos ir ekonomikos
universitetas

ISM

17

Europos humanitarinis
universitetas

EHU

Specialūs
dokumentai

18

VšĮ LCC tarptautinis
universitetas

LCC

Specialūs
dokumentai

502

16

19

VšĮ Vilniaus universiteto
Tarptautinio verslo mokykla

20

Telšių Vyskupo Vincento
Borisevičiaus kunigų
seminarija

21

VšĮ Verslo ir vadybos
akademija

22

VšĮ Vilniaus verslo teisės
akademija

TVM

VVA

VVTA

Etikos kodeksas (2013 m.)
Būklė / nuoroda

Http://elearning.ism.lt/
pluginfile.php/750/cou
rsecat/description/2ISM vadybos ir
2011%2010%2017%2
ekonomikos universiteto
001-07etikos kodeksas
56%20priedas%20lt%
20etikos%20kodeksas.
pdf

Apimtis
Patvirtinimo
(žodžių
data
skč.)

2011-10-17

572

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

144

Http://www.tvm.vu.lt/l
t/main/apie/reglamenta
vimas/tvm-teises-akt

Darbuotojų etikos
kodeksas

2007-03-07

n. i.

800

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

1895

Http://www.tvm.vu.l
t/repository/Apie%2
0mus/Studiju%20reg
lamentavimas/VU%
2007-03-07
20TVM%20teises%
20aktai/Darbuotoju
%20etikos%20kodek
sas.pdf

Pilnas pavadinimas

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

2255

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Http://www.vvtakad
emija.lt/dokumentai/
Apie_akademija/dok 2007-04-26
umentai/vvta%20eti
kos%20kodeksas.pdf

8 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Etikos kodeksas (2010 m.)
Apimtis MTE atskira
Patvirtinimo
Būklė / nuoroda
(žodžių dalis (žodžių
data
skč.)
skč.)

Organizacijos pavadinimas

23

Kazimiero Simonavičiaus
universitetas

24

KSU

Etikos kodeksas (2013 m.)
Būklė / nuoroda

Http://www.ksu.lt/univ Kazimiero Simonavičiaus
ersitetas/universitetouniversiteto Etikos
dokumentai/
kodeksas

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų
seminarija

Neturi, nes nedaro
mokslinių tyrimų

-

-

-

-

25

Balstogės universiteto filialas
"Ekonomikos-informatikos
fakultetas"

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

26

Fizinių ir technologijos
mokslų centras

Neturi. Nerengiamas

-

-

-

FTMC

503

Gamtos tyrimų centras

GTC

Neturi. Nerengiamas

-

-

-

28

Lietuvių kalbos institutas

LKI

Neturi. Nerengiamas

-

-

-

29

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

LLTI

Neturi. Nerengiamas

-

-

-

Http://www.lammc.l
t/wpLAMMC content/uploads/201 2010-09-28
0/10/Akademines_et
ikos_kodeksas.doc

30

Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centras

31

Lietuvos energetikos
institutas

LEI

-

32

Lietuvos istorijos institutas

LII

n. i.

Apimtis
Patvirtinimo
(žodžių
data
skč.)
n. i.

1914

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

Gamtos tyrimų centro
Http://www.gamtostyri
mokslo darbuotojų ir
mai.lt/lt/pages/view/?I
2011-01-27
tyrėjų Akademinės etikos
d=4
kodeksas
Http://www.lki.lt/LKI_
Lietuvių kalbos instituto
LT/index.php?Option=
Akademinės etikos
2011-05-03
com_content&view=ar
kodeksas
ticle&id=32&Itemid=9
Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto
Http://www.llti.lt/lt/82/
2013-06-14
Akademinės etikos
kodeksas

1314

182

Http://www.lammc.lt/?
Page_id=2653

2010-09-22

742

-

n. i.

n. i.

n. i.

Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centro
Akademinės etikos
kodeksas

1248

972

n. i.

2010-09-28

1296

n. i.

Lietuvos energetikos
2010-09-22
instituto Etikos Kodeksas

742

n. i.

Lietuvos istorijos instituto
Akademinės etikos
2013-05-30
kodeksas

1139

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE
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Pilnas pavadinimas

8 PRIEDAS

Tęsinys
Eil.
nr.

Etikos kodeksas (2010 m.)
Apimtis MTE atskira
Patvirtinimo
Būklė / nuoroda
(žodžių dalis (žodžių
data
skč.)
skč.)

Organizacijos pavadinimas

Etikos kodeksas (2013 m.)
Būklė / nuoroda

Pilnas pavadinimas

Apimtis
Patvirtinimo
(žodžių
data
skč.)

504

33

Lietuvos kultūros tyrimų
institutas

LKTI

n. i.

2010-05-19

1899

164

n. i.

Lietuvos kultūros tyrimų
instituto Akademinės
etikos kodeksas

2010-05-19

1368

34

Lietuvos socialinių tyrimų
centras

LSTC

Neturi. Nerengiamas

-

-

-

Rengiamas

-

-

-

35

Inovatyvios medicinos
centras

VMTI
IMC

Neturi. Nerengiamas

-

-

-

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

36

Lietuvos teisės institutas

LTI

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

37

Vilniaus universiteto
Onkologijos institutas

VUOI

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

38

Lietuvos agrarinės
ekonomikos institutas

LAEI

Neturi. Nerengiamas

-

-

-

Vilniaus universiteto
Onkologijos instituto
n. i.
akademinės veiklos etikos
reglamentas
Lietuvos agrarinės
ekonomikos instituto
Http://www.laei.lt/?Mt
2012-11-12
akademinės etikos
=teises_aktai
kodeksas
n. i.

n. i.

1037

9 PRIEDAS.
Projekto „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“, AcadAu
(2013-05-29 sutartis NR. MIP-082/2013) Lietuvos mokslo žurnalų charakteristikos.
Pirminis informacijos šaltinis: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
(http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai/261)
* internete nuo
** apytikslė data
Eil.
nr.

1.

505

2.
3.

Žurnalo pavadinimas

Acta Academiae Artium Vilnensis
(anksčiau: Dailė; kiekvienas nr.
nauju papildomu pavadinimu
Acta historica universitatis
Klaipedensis
Acta humanitarica universitatis
Saulensis

Cituojamumo
Nr.
Redakcinė
Reikalakolegija
Pradėta skaičius rodiklis 2010 m.
vimai
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
leisti
Iš Užsie- auto(metai) metus Agregate Impact
riams
viso nio
(vnt.)
Factor)

ISSN

Leidėjas

1392-0316

VDA leidykla

1993

n. i.

-

HUMANITARINIAI M.: dailė

9

2

yra

1392-4095

KU Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos institutas

1993

1-2

-

HUMANITARINIAI M.: istorija

13

6

yra

ŠU

2006

2

-

HUMANITARINIAI M.

12

6

yra

LKI

1993*

2

-

HUMANITARINIAI M.:
Lietuvių ir baltų kalbotyra

2

n. i.

yra

4.

Acta Linguistica Lithuanica

5.

Acta Literaria Comparativa

1822-5608

LEU

2006

n. i.

-

HUMANITARINIAI M.:
Lietuvių lyginamoji literatūra

n. i.

n. i.

n. i.

6.

Acta Medica Lituanica

1392-0138,
Priedas:
1648-386

LMA, VU ir Onkologijos
instituto leidinys

1994**

4

-

BIOMENDICINOS M.

n. i.

n. i.

n. i.

7.

Acta Orientalia Vilnensia

1648-2662

VU Orientalistikos centras

2000**

2

-

19

12

yra

8.

Acta Paedagogica Vilnensia
Advanced construction
Iki 2008: Pažangioji statyba
(konferencijos recenzuotas
leidinys)

1392-5016

VU

1994**

2

-

18

6

yra

0

Straipsnio šablonas

9.

2029-1213

KTU

2008

0,5

-

HUMANITARINIAI M.:
orientalistika (Azijos ir Afrikos
studijos)
SOCIALINIAI M.: pedagogika
TECHNOLOGIJOS M.: Statyba

n. i.

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

1822-7309
1648-4444,
Ankstesnis:
0130-0177

Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

ISSN

10. Lietuvos žemės ir maisto ūkis

1822-5101

Alergologija ir klinikinė
imunologija

1392-8872
El. versija:
1648-8652

11.

12. Andragogika

2029-6894

Annales Geographicae

0132-3156

14.

Aplinkos tyrimai, inžinerija ir
vadyba

1392-1649

506

13.

Taikomoji ekonomika: sisteminiai
1822-7996
tyrimai
16. Archaeologia BALTICA
1392-5520
15.

Cituojamumo
Nr.
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
Leidėjas
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
Lietuvos agrarinės ekonomikos
BIOMENDICINOS M. žemės
1999
1
2
0
n. i.
institutas
ūkis
Lietuvos alergologų ir
klinikinių imunologų draugija

n. i.

4

-

BIOMENDICINOS M.

n. i.

n. i.

n. i.

2010

2

-

SOCIALINIAI M.: andragogika

13

6

yra

1958

1-2

-

FIZINIAI M.: Geografija

23

14

yra

1995

4

-

TECHNOLOGIJOS M.: aplinkos
tyrimai, inžinerija
SOCIALINIAI M.: vadyba

5

1

yra

VDU

2007

2

21

11

yra

KU, LII

2006

1-2

16

8

yra

7

1

yra

16

3

n. i.

8

5

yra

19

3

yra

26
33
10

11
25
7

yra
yra
yra

12

4

yra

Klaipėdos universiteto Tęstinių
studijų institutas
Lietuvos geografų draugija,
GGI
KTU, VDU, ASU,
KU, VU, ŠU, LEI,
Inžinerinės ekologijos
asociacija

17. Archaeologia Lituana

1392-6748

VU

2001

1

18. Archivum Lithuanicum

1392-737X

LKI, KU, ŠU, VU, VDU

1999

1

19. Meno istorija ir kritika

1822-4555

VDU

2005

1

20. Athena : filosofijos studijos

1822-5047

LKTI

2006

1

21. Aukštojo mokslo kokybė
22. Aviation
23. Baltic astronomy

1822-1645
1648-7788
1392-0049

2004
1996
1992

1
4
4

24. Lietuvos endokrinologija

1392-7213

VDU
VGTU
VU TFAI
Estijos, Latvijos ir Lietuvos
Endokrinologų draugijos,
KMU Endokrinologijos
institutas

1994

4

SOCIALINIAI M.: taikomoji
ekonomika
Archeologija
HUMANITARINIAI M.: istorija,
archeologija
HUMANITARINIAI M.:
filologija, kalbotyra
HUMANITARINIAI M.: meno
istorija ir kritika
HUMANITARINIAI M.:
filosofija
SOCIALINIAI M.: edukologija
TECHNOLOGIJOS M.: aviacija
0.479 / 4.247 FIZINIAI M.: astronomija
-

-

BIOMENDICINOS M.:
endokrinologija

9 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

ISSN

25. Baltic Endocrinology

1822-2293

26. Baltic Forestry

1392-1355

27. Baltic Journal of Law & Politics

2029-0454

28. Baltic Journal of Management
Baltic Journal of Political
Science

29.

Leidėjas

KMU Endokrinologijos
institutas, Lietuvos
endokrinologų draugija
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
miškų institutai, ASU

Cituojamumo
Nr.
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio

507

2005

2

-

1995

2

0.2 / 1.406

VD

2008

2

-

1746-5265

Baltijos vadybos plėtros
asociacija, ISM Vadybos ir
ekonomikos universitetas

2006

4

-

2335-2337

VU

2012

2

-

VGTU

2006

4

2.436 / 1.479

GGI

1963

2

0.913 / 1.773

BIOMENDICINOS M.:
endokrinologija

30

yra

25

16

yra

22

10

yra

SOCIALINIAI M.: vadyba

37

27

yra

SOCIALINIAI M.: politikos
mokslai

50

40

yra

TECHNOLOGIJOS M.: kelių ir
tiltų inžinerija

32

18

yra

n. i.

n. i.

yra

19

6

yra

BIOMENDICINOS M.:
miškininkystė
SOCIALINIAI M.: teisė ir
politika

31. Baltica

1822-427X
El. versija:
1822-4288
0067-3064

32. Baltistica

0232-6503

VU

1965

2

-

1392-0502

LKMA

1965

2

-

HUMANITARINIAI M.:
teologija

21

2

nėra

1392-0146

LMA

2001

4

-

BIOMENDICINOS M.: biologija

20

8

yra

1648-293X

Sveikatingumo ir medicinos
reklamos centras

1999

2

-

BIOMENDICINOS M.: biologinė
psichiatrija, psichofarmakologija

31

6

yra

n. i.

n. i.

-

BIOMENDICINOS M.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

-

BIOMENDICINOS M.

n. i.

n. i.

n. i.

30.

The Baltic Journal of Road and
Bridge Engineering

Lietuvių katalikų mokslo
akademijos metraštis
33. Nuo 2008 m.: Serija A: LKMA
metraštis; Serija B: Bažnyčios
istorijos studijos
34. Biologija
Biologinė psichiatrija ir
psichofarmakologija
35.
(Nuo 2000 m. žurnalo Gydymo
menas priedas)
36. Biomedicina

1648-2077

37. Biomedicine

1648-2697

Sveikatingumo ir medicinos
reklamos centras
Sveikatingumo ir medicinos
reklamos centras

FIZINIAI M.: geologija
HUMANITARINIAI M.: Baltų
kalbotyra

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE
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Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

ISSN

Cituojamumo
Nr.
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
Leidėjas
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
BI
1995
2
BIOMENDICINOS M.: botanika 27
14
yra
Lietuvos buhalterinės apskaitos
SOCIALINIAI M.: buhalterinė
n. i.
n. i.
n. i. n. i.
n. i.
tyrėjų ir švietėjų asociacija
apskaita
SOCIALINIAI M.: vadyba,
VGTU
2010*
2
23
15
yra
ekonomika, švietimas
LMA
2001
4
0.677 / 4.308 FIZINIAI M.: chemija
35
12
yra

508

38. Botanica Lithuanica
Buhalterinės apskaitos teorija ir
39.
praktika
Business, management and
40.
education
41. Chemija
Cheminė technologija
(iki 1990 m.: mokslo darbų
rinkinių Chemija ir cheminė
42.
technologija (ISSN 0459–3391) ir
1964–1995 m. Maisto chemija ir
technologija (ISSN 1392–0227)

1392-1665

1392-1231

KTU

1961

4

-

43. Ciconia

1392-4818

Lietuvos ornitologų draugija

n. i.

n. i.

-

44. Colloquia

1822-3737

LLTI

1999

2

-

2029-9966

KU

2013

2

-

46. Kultūrologija

1822-2242

LKTI

n. i.

1

-

47. Dailės istorijos studijos

1822-2285

LKTI

n. i.

n. i.

-

48. Darbai ir dienos

1392-0588

VDU

1930;
1995

2

-

45.

Computational Science and
Techniques

1822-8682
2029-7491
2029-6169
0235-7216

FIZINIAI M.: chemija, cheminė
technologija
BIOMENDICINOS M.:
ornitologija
HUMANITARINIAI M.:
literatūra
FIZINIAI M.: informatika,
matematika
BIOMEDICINOS M.: gamtos
mokslai
HUMANITARINIAI M.:
kultūrologija
HUMANITARINIAI M.: dailės
istorija
HUMANITARINIAI M.:
filosofija, etnologija, istorija,
filologija (kalbotyra ir
literatūrologija), menotyra
SOCIALINIAI M.: komunikacija
ir informacija

22

11

yra

n. i.

n. i.

n. i.

20

5

yra

21

11

yra

n. i.

n. i.

n. i.

6

0

n. i.

19

7

yra

9 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

49.

Žurnalo pavadinimas

Darnaus vystymosi strategija ir
praktika

50. Darnioji daugiakalbystė
51. Diabeto panorama
52.

Economics and Rural
Development

ISSN

2029-1558
El. versija:
2029-901X
2335-2019
El. versija:
2335-2027
1392-2661
1822-3346

Leidėjas

MRU
VDU

Cituojamumo
Nr.
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
SOCIALINIAI M.: darnus
2007
1
vystymasis, aplinkosaugos
15
8
yra
vadyba, aplinkosaugos praktika
2012

509

Medicinos spaudos namai
n. i.
ASU, Latvijos žemės ūkio
universitetas, Estijos aplinkos ir
biologijos mokslų universitetas, 2005*
Varmijos ir Mozūrijos
universitetas Olstyne (Lenkija)

-

HUMANITARINIAI M.:
lingvistika (daugiakalbystė)

17

11

yra

n. i.

-

BIOMENDICINOS M.

n. i.

n. i.

n. i.

2

-

SOCIALINIAI M.: ekonomika,
kaimo vystymasis,
ŽEMĖS ŪKIO M.

13

9

yra

4

-

29

17

yra

25

11

yra

27

16

yra

30

8

yra

24

24

yra

38

33

yra

7

5

yra

53. Economics and management

1822-6515

KTU

1996

Ekonomika ir vadyba: aktualijos
54.
ir perspektyvos
Electronics and Electrical
55.
Engineering

1648-9098

ŠU

2004

3

-

1392-1215

KTU

1995

nepasto
vus

0.659 / 1.441

56. Energetika

0235-7208

LMA

1990

4

-

2029-882X
El. versija:
2029-8838

VGTU

2009

4

-

El. versija:
2345-0282

VšĮ Entrepreneurship and
sustainability center

2013

2

-

1822-1041

LSTC

2003

2

-

Engineering structures and
technologies
(iki 2011 m. Statybinės
57.
Konstrukcijos ir Technologijos
(ISSN 2029-2317, el. versija:
ISSN 2029-2325)
Entrepreneurship and
58.
Sustainability Issues
59. Etniškumo studijos

SOCIALINIAI M.: Ekonomika,
vadyba
SOCIALINIAI M.: ekonomika,
vadyba
TECHNOLOGIJOS M.:
elektronika, elektrotechnika
TECHNOLOGIJOS M.:
energetika
TECHNOLOGIJOS M.: statyba,
technologijos
SOCIALINIAI M.: verslas,
darnioji plėtra
HUMANITARINIAI M.:
etniškumo studijos
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Tęsinys
Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

Cituojamumo
Nr.
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio

510

ISSN

Leidėjas

60. European integration studies

1822-8402
El. versija:
2335-8831

KTU

2002
(2007)

1

-

SOCIALINIAI M.: Europos
integracijos studijos

20

10

yra

61. Farmacija ir laikas

1392-7426

Farmacijos namai

2005

nepasto
vus

-

BIOMENDICINOS M.: farmacija n. i.

n. i.

n. i.

62. Filologija

1392-561X

ŠU

1993

1

-

10

4

yra

Santalka: Filologija, edukologija
63. (iki 2005 m. Filologija; iki 2010
m. Santalka)

1822-430X
El. versija:
1822-4318

VGTU

1993

Nepastovus

-

14

2

yra

64. Filosofija, sociologija

0235-7186

LMA, LSTC

1990

4

0.179 / 0.924

19

7

yra

1822-511X

ŠU

1998

1

-

10

5

yra

1988

6

-

16

1

nėra

1993

2

-

HUMANITARINIAI M.: liaudies
kultūra (etnokultūra)
TECHNOLOGIJOS M.

18

4

yra

2006

3

-

BIOMENDICINOS M.

15

8

yra

2007

1-2

-

BIOMENDICINOS M.:
gastroenterologija, hepatologija

n. i.

n. i.

n. i.

Šiauliai Mathematical Seminar
(iki 2005 m. Fizikos ir
65.
matematikos fakulteto mokslinio
seminaro darbai)
Liaudies kultūra (iki 1989 m.
66.
Kultūrinis švietimas)
67. Maisto chemija ir technologija

0236-0551
1392-0227

68. Gamtamokslinis ugdymas

1648-939X

Gastroenterologija ir
hepatologija

1822-6086

69.

Lietuvos liaudies kultūros
centras
KTU Maisto institutas
Mokslinis metodinis centras
"Scientia Educologica"
Medicinos spaudos namai

HUMANITARINIAI M.:
filologija
HUMANITARINIAI M.:
filologija
SOCIALINIAI M.: edukologija
HUMANITARINIAI M.:
filosofija, estetika, etika
SOCIALINIAI M.: sociologija,
mokslotyra, demografija,
socialinė pedagogika
FIZINIAI M.: matematika

Tęsinys
Eil.
nr.

70.

Žurnalo pavadinimas

Geodezija ir kartografija
(iki 1994 Geodezijos darbai)

ISSN

1392-1541

511

1822-6310

72. Genocidas ir rezistencija

1392-3463

73. Geografija

1392-1096

74. Geologija
75. Geologijos akiračiai

1392-110X
1392-0006

76. Gerontologija

1392-9062

77.

Gerontologijos ir geriatrijos
aktualijos

78. Gimtasai kraštas

1822-5462

2029-0101

Redakcinė Reikalakolegija
vimai
autoIš Užsie- riams
viso nio

24

13

yra

14

5

yra

n. i.

n. i.

n. i.

16

6

yra

25
n. i.

12
n. i.

yra
n. i.

23

6

yra

n. i.

n. i.

n. i.

12

1

yra

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

71. Lyčių studijos ir tyrimai

Cituojamumo
Nr.
Pradėta skaičius rodiklis 2010 m.
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
Leidėjas
leisti
(metai) metus Agregate Impact
(vnt.)
Factor)
FIZINIAI M.: kartografija, žemės
mokslai, nuotolinė jautra ir
kartografija, geografinės
informacinės sistemos, geografija,
geomagnetika, geofizika,
matavimas ir testavimas,
VGTU
1963
4
navigacija, fizinė geodezija,
topografija, kt.
TECHNOLOGIJOS M.: elektros
ir elektronikos inžinerija,
inžinerija, technologijos, kt.
HUMANITARINIAI,
ŠU Lyčių studijų centras
2005
1
SOCIALINIAI M.: lyčių studijos
Lietuvos gyventojų genocido ir
HUMANITARINIAI M.:
1997
2
rezistencijos tyrimo centras
genocidas ir rezistencija
FIZINIAI M.: geografija,
LMA
1993
2
kartografija, kt.
VU
1993
4
FIZINIAI M.: geologija
Lietuvos geologų sąjunga
1991
4
FIZINIAI M.: geologija
Lietuvos gerontologų ir geriatrų
BIOMENDICINOS M.:
draugija, Lietuvos osteologų
2000
4
gerontologija: reabilitacija,
draugija, Eksperimentinės ir
slauga, gydymas
klinikinės medicinos institutas,
Lietuvos osteoporozės centras
BIOMENDICINOS M.:
Medicinos spaudos namai
2007
n. i.
gerontologija, geriatrija
HUMANITARINIAI M.:
archeologija, architektūros istorija, bibliografija, etnologija, dailė(1934tyra, istorija, kalbotyra, kartograŽiemgalos leidykla
1943)
1
fija, kraštotyra, kultūros paveldas,
2008
kultūros istorija, meno istorija,
muziejininkystė, muzikologija,
SOCIALINIAI M.: švietimas

Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

ISSN

79. Gimtasis žodis

0235-7151

80. Gimtoji kalba

0868-5134

81.

Global Academic Society
Journal: Social Science Insight

2029-0365

512

Nr.
Cituojamumo
Pradėta skaičius rodiklis 2010 m.
per
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
Leidėjas
leisti
(metai) metus Agregate Impact
(vnt.)
Factor)
HUMANITARINIAI M.:
UAB "Gimtasis žodis"
1988
12
Lietuvių kalba
Mokslo ir enciklopedijų leidimo
HUMANITARINIAI M.: Kalba,
1933
12
centras
kalbos kultūra
SOCIALINIAI M.: ekonomika,
edukologija, lyčių studijos,
informacija ir komunikacija, teisė,
nepasto
vadyba ir administravimas,
UAB "Globalios idėjos"
2008
vus
politikos mokslai, psichologija,
regionų plėtros studijos,
sociologija
SOCIALINIAI M.: mažos grupės
VDU
2009
1
(religinės, subkultūros, kt.)
Sveikatingumo ir medicinos
n. i.
12
BIOMENDICINOS M.: farmacija
reklamos centras
BIOMENDICINOS M.:
LVA Gyvulininkystės institutas 1954
2
gyvulininkystė

82. Grupės ir aplinkos

2029-4182

83. Gydymo menas

1392-527X

84. Gyvulininkystė

1392-6144

85. Informacijos mokslai

1392-1487
El. versija:
1392-0561

vu

1995

2-3

-

86.

Informatica : International
Journal

0868-4952

MII, IOS Press

1990

4

1.786 / 1.25

87.

Informatics in Education : An
International Journal

0868-5831

MII

2003

2

-

88.

Information technology and
control

1392-124X

KTU

1995

4

0.638 / 1.551

1822-8011
El. versija:
1822-8038

MRU

2007

4

-

89. Intelektinė ekonomika

SOCIALINIAI M.: informacija,
komunikacija
FIZINIAI M.: informatika,
matematika, programavimas
FIZINIAI, SOCIALINIAI M.:
informatikos mokymas ir
taikymas
FIZINIAI, SOCIALINIAI M.:
kompiuterinės technologijos,
multimedija, kompiuterinė
grafika, kt.
SOCIALINIAI M.: intelektualinė
ekonomika, žinių ekonomika,
tvari raida, ICT ekonomika,
inovacijos, investicijų vadyba

Redakcinė Reikalakolegija
vimai
autoIš Užsie- riams
viso nio
n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

19

6

n. i.

33

3

n. i.

17

5

yra

19

6

yra

32

23

yra

44

35

yra

20

11

yra

30

12

yra

9 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

ISSN

Leidėjas

Tarptautinis psichologijos
90. žurnalas: biopsichosocialinis
požiūris

1941-7233

VDU

International Journal of
91. Research Trends in Social
Sciences

Journal of Research Trends in
Social Sciences 1822-3532
(elektroninis) INYRSS El. versija:
International Network of Young
1822-3532
Researchers of Social Sciences
(VU Kauno humanitarinis
fakultetas)

513

International journal of strategic
property management
1648-715X
(iki 1999 m. Real Estate
El. versija:
92.
Valuation and Investment (ISSN
1648-9179
1392-3447); iki 2003 m. Property
Management)

Cituojamumo
Nr.
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
2

-

SOCIALINIAI M.: psichologija

24

11

yra

n. i.

n. i.

-

SOCIALINIAI M.

n. i.

n. i.

n. i.

VGTU

1997

4

2.615 / 1.763

SOCIALINIAI M.: turtas,
nuosavybė, biudžetas ir finansai

39

29

yra

11

2

n. i.

29

13

yra

20

1

yra

93. Inter-studija humanitatis

1822-1114

ŠU

2004

2-3

-

94. Inžinerinė ekonomika

1392-2785

KTU

1990

5

0.009 / 1.18

2029-9303

Kauno technikos kolegija

2012

2

-

95.

Inžinerinės ir edukacinės
technologijos

HUMANITARINIAI M.:
filosofija, literatūrologija,
sociokultūrinė antropologija,
menotyra
SOCIALINIAI,
TECHNOLOGIJOS M.:
inžinerinė ekonomika, naujos
technologijos, kt.
HUMANITARINIAI,
SOCIALINIAI,
TECHNOLOGIJOS M.:
inovatyvios inžinerinės ir
edukacinės technologijos,
turinčios įtakos specialistų,
tenkinančių nuolat kintančios
darbo rinkos poreikius, rengimui

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

2008

Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

ISSN

Leidėjas

96. Issues of Business and Law

2029-9214
El. versija:
2029-1094

Tarptautinė teisės ir verslo
aukštoji mokykla

97. Istorija

1392-0456

Lietuvos edukologijos
universitetas

Nr.
Cituojamumo
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
per
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
SOCIALINIAI M.: verslas ir
teisė: regionų raida, verslumas,
2009
1
22
14
yra
verslo vadyba, sąskaityba,
jurisprudencija, kt.
1958

4

-

514

98. Įžvalgos

2029-1639

Utenos kolegija

2008

1

-

99. Jaunųjų mokslininkų darbai

1648-8776

ŠU

2003

4

-

Journal of architecture and
urbanism
(iki 2011 Town Planning and
Architecture)
Journal of Baltic Science
101.
Education

2029-7955
El. versija:
2029-7947

VGTU

1995

4

-

1648-3898

Mokslinis metodinis centras
"Scientia Educologica"

2002

4

0.226 / 0.915

1611-1699

VGTU

1999

5

3.866 / 1.398

1392-3730
El. versija:
1822-3605

VGTU

1995

6

3.711 / 1.479

1648-6897

VGTU

1995

4

1.333 / 2.498

2029-7017
El. versija:
2029-7025

Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos Karo akademija

n. i.

4

-

100.

102.

Journal of business economics
and management

Journal of civil engineering and
103. management
(iki 2001 Statyba)
Journal of environmental
engineering and landscape
104.
management
(anksčiau Aplinkos inžinerija)
105.

Journal of Security and
Sustainability Issues

HUMANITARINIAI M.: istorija
BIOMENDICINOS,
HUMANITARINIAI, FIZINIAI,
SOCIALINIAI,
TECHNOLOGIJOS M.
BIOMENDICINOS,
HUMANITARINIAI, FIZINIAI,
SOCIALINIAI,
TECHNOLOGIJOS M.
TECHNOLOGIJOS M.:
architektūra ir urbanistinės
studijos

25

5

yra

17

5

yra

17

0

yra

25

14

yra

26

yra

29

yra

39

yra

GAMTOS, SOCIALINIAI M.:
30
gamtos mokslų mokymas
SOCIALINIAI M.: verslas,
ekonomika, strateginė vadyba,
37
finansai, investicijos, kt.
SOCIALINIAI,
TECHNOLOGIJOS M.: statyba ir 68
konstravimas
FIZINIAI, ŽEMĖS ŪKIO M.:
atmosfera, žemės mokslai, žemės
ūkis, aplinkosauga

52

31

yra

SOCIALINIAI M.: saugumas,
darnumas, darnioji plėtra, kt.

39

32

yra

9 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

Nr.
Cituojamumo
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
per
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio

ISSN

Leidėjas

Journal of sustainable
106. architecture and civil
engineering

2029-9990
El. versija:
2335-2000

KTU

2012

4

-

107. Journal of Vibroengineering

1392-8716

VŠĮ "Vibromechanika"

1996

4

TECHNOLOGIJOS M.: civilinė
inžinerija, architektūra

38

22

yra

0.323 / 1.849

TECHNOLOGIJOS M.:
vibroinžinerija

47

32

yra

1993

4

-

SOCIALINIAI M.: teisė

19

7

yra

Lietuvos teisininkų draugija

n. i.

-

0

n. i.

1392-785X

KU

1999

SOCIALINIAI M.: teisė
GAMTOS M.: jūrų technologijos
ir gamtos mokslai

11

110. Jūra ir aplinka

2
nepasto
vus

24

11

yra

Kaimo raidos kryptys žinių
111.
visuomenėje
112. Kalba ir kontekstai

2029-8846

ŠU

2011

2

-

SOCIALINIAI M.: kaimo raida

n. i.

n. i.

yra

1822-5357

LEU

2006

n. i.

-

n. i.

1392-1517

VU

2007

1

-

8

yra

114.

Kalbotyra: (2) Slavistica
Vilnensis

1392-1517

VU

1958

1

-

8

yra

115.

Kalbotyra:(3) Germanų ir
romanų studijos

1392-1517

VU

1958

1

-

6

yra

0130-2795

LKI

1961

1

-

0

yra

1648-2824

KTU

2001

2

-

9

yra

1648-8105

Kardiologijos projektai

n. i.

6

-

HUMANITARINIAI M.:
n. i.
HUMANITARINIAI M.: lietuvių
15
kalba
HUMANITARINIAI M.: slavų
kalbos, slavų ir baltų kalbų
17
santykiai, kt.
HUMANITARINIAI M.: kalbos
17
studijos
HUMANITARINIAI M.: kalbos
10
kultūra, kultūros teorija
HUMANITARINIAI M.:
filologija: taikomoji lingvistika,
18
kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, užsienio kalbų studijos, kt.
BIOMENDICINOS M.:
12
kardiologija

n. i.

113. Kalbotyra: (1) Lietuvių kalba

0

n. i.

1648-7966
El. versija:
1648-9209

Lietuvos širdies asociacija

n. i.

1

-

44

yra

515

116. Kalbos kultūra
117.

Kalbų studijos
Studies about Languages

118. Kardiologijos praktika
119.

Seminars in Cardivascular
Medicine

-

BIOMENDICINOS M.:
kardiologija

55

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

MRU

109. Justitia

1392-6195
El. versija:
2029-2058
1392-5709

108. Jurisprudencija

Eil.
nr.

120.

Žurnalo pavadinimas

Karjeros projektavimas: tyrimai
ir konsultavimas

ISSN

2335-2191

121. Karo archyvas

1392-6489

122. Kauno istorijos metraštis

1822-2617

Leidėjas

VDU Studijų kokybės ir
karjeros tyrimų grupė
Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija

Cituojamumo
Nr.
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
SOCIALINIAI M.: karjeros
2012
1
14
3
yra
projektavimas
2003

1

-

SOCIALINIAI M.: karyba

9

3

n. i.

VDU

1998

1

-

HUMANITARINIAI M.: Kauno
istorija

8

0

n. i.

VU

1961

2

-

HUMANITARINIAI M.:
bibliotekininkystė, knygotyra

15

7

n. i.

1822-4520

LR Konstitucinis teismas

2006

4

-

0

n. i.

2029-4573

VDU

2010

2

-

8

yra

126. Kultūros paminklai

1392-155X

Kultūros paveldo centras ir
Kultūros paveldo institutas

1994

1

-

n. i.

n. i.

127. Kūrybos erdvės

1822-1076

ŠU

2004

2

-

4

yra

128. Laboratorinė medicina

1392-6470

Lietuvos laboratorinės
medicinos draugija, Lietuvos
žmogaus genetikos draugija

1999

4

-

BIOMENDICINOS M.

17

3

yra

1822-9972

VDU

2008

nepasto
vus

-

HUMANITARINIAI M.: istorija,
etnologija, filosofija, kalbotyra,
lingvistika

11

0

yra

Knygotyra
123. (iki 1970 m. Bibliotekininkystės ir 0204-2061
bibliografijos klausimai)
124. Konstitucinė jurisprudencija

516

125.

129.

Kultūra ir visuomenė: socialinių
tyrimų žurnalas

Laikas ir žodis: studentų mokslo
darbai

SOCIALINIAI M.: Konstitucinė
6
teisė
SOCIALINIAI M.: sociologija,
socialinis darbas
18
HUMANITARINIAI M.:
antropologija, lyčių studijos,
komunikacijos studijų
HUMANITARINIAI M.:
paveldotyra, paveldosauga,
paveldo apskaita, kraštotvarka,
menotyra, istorija, archeologijos n. i.
paveldas
TECHNOLOGIJOS M.:
urbanistika, technika
HUMANITARINIAI M.:
menotyra, muzikologija, dailėtyra, 14
kt.; meno pedagogika, kt.

9 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

130. Laisvalaikio tyrimai

LCC liberal arts studies (Annual
academic conference)
Lietuvių Atgimimo istorijos
132.
studijos
131.

ISSN

El. versija:
2345-0339

2029-1485

517

1392-0391

133. Lietuvos akušerija ir ginekologija 1392-5091

135.

Lietuvos bendrosios praktikos
gydytojas

136. Lietuvos chirurgija

137.

Lietuvos etnologija: socialinės
antropologijos ir etnologijos
studijos
(iki 2001 Lietuvos etnologija)

138. Lithuanian journal of physics

0207-8694
1392-3218

Redakcinė Reikalakolegija
vimai
autoIš Užsie- riams
viso nio

27

10

yra

13

3

yra

n. i.

n. i.

n. i.

2

0

n. i.

16

4

yra

n. i.

n. i.

n. i.

1392–0995,
El. versija:
1648–9942

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir
kt. chirurgų draugijos

2003

4

-

BIOMENDICINOS M.: chirurgija 69

17

yra

1392-4028

Lietuvos istorijos institutas

1996

1

-

HUMANITARINIAI M.:
etnologija, antropologija

6

2

yra

1648-8504
Ankstesnis
(iki 2003):
1392-1932

Lietuvos fizikų draugija

1961

4

0.238 / 2.797

FIZINIAI M.: fizika

34

8

yra

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

134. Lietuvos archeologija

Cituojamumo
Nr.
Pradėta skaičius rodiklis 2010 m.
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
Leidėjas
leisti
(metai) metus Agregate Impact
(vnt.)
Factor)
SOCIALINIAI M.: sportas,
turizmas, rekreacija ir laisvalaikis;
pedagogika ir didaktika; socialinė
pedagogika; sociologija;
psichologija; vadybos ir
administravimo mokslai,
LSU
2013
2
rinkotyra, ekonomika; teisė,
komunikacija ir informacija,
mokslinių tyrimų metodologija
HUMANITARINIAI M.:
filosofija, istorija
SOCIALINIAI M.: migracija,
LCC tarptautinis universitetas 2008
1
kultūra, globalizacija
HUMANITARINIAI M.:
LII
1990
2
Lietuvos istorija
Lietuvos akušerių ir ginekologų
BIOMENDICINOS M.: akušerija,
1998
4
draugija
ginekologija
Lietuvos istorijos institutas
HUMANITARINIAI M.:
Klaipėdos universitetas ir
1979
1-2
archeologija
Lietuvos archeologijos draugija
Lietuvos bendrosios praktikos
BIOMENDICINOS M.: bendroji
n. i.
12
gydytojų kolegija
medicininė praktika

Eil.
nr.

Reikala
vimai
autoriams

518

ISSN

Leidėjas

139. Lietuvos gydytojo žurnalas
140. Lietuvos istorijos metraštis

1648-3154
0202-3342

Medicinos spaudos namai
LII

141. Lietuvos istorijos studijos

1392-0448

VU

142. Lietuvos kultūros tyrimai

2029-8560

LKTI

143. Lietuvos lokaliniai tyrimai

2029-0799

Versmė

Lietuvos matematikos
rinkinys

0132-2818

MII, Lietuvos matematikų
draugija, VU

1961

4

-

FIZINIAI M.: matematika

39

16

yra

0363-1672
145. Lithuanian Mathematical Journal El. versija:
1573-8825

MII, Lietuvos matematikų
draugija, VU

1967

4

0.486 / 0.736

FIZINIAI M.: matematika

34

17

yra

144.

Žurnalo pavadinimas

Cituojamumo
Nr.
Redakcinė
Pradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
leisti
(metai) metus Agregate Impact
Užsie
Iš viso
(vnt.)
Factor)
nio
n. i.
4
BIOMENDICINOS M.
n. i. n. i.
1971
2
HUMANITARINIAI M.: istorija
10
2
HUMANITARINIAI M.:
1992
2
15
6
Lietuvos istorija, Lietuvos kultūra
HUMANITARINIAI M.: kultūra,
filosofija, filologija, kt.
2011
n. i.
n. i. n. i.
SOCIALINIAI M.: sociologija,
kt.
BIOMENDICINOS M.:
geologija, biologija
HUMANITARINIAI M.:
21
0
archeologija), istorija, etnologija,
2006
1
kalbotyra, tautosaka
SOCIALINIAI M.: sociologija,
geografijos

1648-8016

Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija, VU
Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutas

2003

1

-

147. Lietuvos muzikologija

1392-9313

LMTA

2000

1

-

148. Lietuvos oftalmologija

1648-5289

Medicinos spaudos namai

n. i.

4

-

1392-642X

Statistikos departamentas prie
LR Vyriausybės, Lietuvos
statistikų sąjunga

1990

4

-

Lietuvos metinė strateginė
146.
apžvalga

149.

Lithuanian statistics: articles,
reports and studies

SOCIALINIAI M.: Lietuvos
nacionalinis saugumas
HUMANITARINIAI M.:
Muzikologija
BIOMENDICINOS M.:
oftalmologija
FIZINIAI, SOCIALINIAI M.:
statistika

17 (en 6 (5
versi- en
joje ver13) sijoje)

n. i.
yra
yra
n. i.

yra

n. i.

14

5

yra

n.i.

n.i.

nėra

11 LT, 0 LT,
13 EN 4 EN

n. i.

9 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

ISSN

Limes: Borderland studies
150. (iki 2010 m. LIMES: Cultural
Regionalistics)

2029-0187
El. versija:
2029-7483

151. Literatūra

0258-0802

152.

Lithuanian Foreign Policy
Review

153. Lithuanian Historical Studies

1392-5504
1392-2343

519

154. Lithuanian Journal of Cardiology 1392-1339
155.

1392-9321

156. Lituanistica

0235-716X

LOGOS: religijos, filosofijos,
157. komparastyvistikos ir meno
žurnalas

0868-7692

158. Matavimai

1392-1223

159. Medžiagotyra

1392-1320

160.

Artistic Text: Understanding,
Analysis, Interpretation

161. Menotyra

1648-1089
1392-1002

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

Lithuanian Political Science
Yearbook

Nr.
Cituojamumo
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
per
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
Leidėjas
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
SOCIALINIAI M.: Centrinės
VGTU, LKTI, Balstogės
Azijos, Rusijos ir Rytų Europos
universitetas (Lenkija), Gardino
2008
2
studijos, Europos politika,
18
12
yra
Janko Kupalos valstybinis
tarptautinis reguliavimas,
universitetas (Baltarusija)
regioninė plėtra, kt.
HUMANITARINIAI M.:
VU
n. i.
4
12
4
yra
literatūra
Užsienio politikos tyrimų
SOCIALINIAI M.: Lietuvos
1998
2
14
6
n. i.
centras
užsienio politika
HUMANITARINIAI M.:
LII
1996
1
12
3
yra
Lietuvos istorija
BIOMENDICINOS M.:
KMU Kardiologijos institutas
n. i.
n. i.
n. i. n. i.
n. i.
kardiologija
Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir
1999
1
SOCIALINIAI M.: politologija
19
8
n. i.
politikos mokslų institutas,
Lietuvos politologų asociacija
HUMANITARINIAI M.: istorija,
LMA
n. i.
4
archeologija, kalbos, literatūra,
n. i. n. i.
n. i.
etnologija
HUMANITARINIAI M.: religija,
OV "Logos"
n. i.
4
filosofija, komparastyvistikos ir
15
3
yra
meno studijos
FIZINIAI M.: metrologija,
KTU
1995
2
20
8
yra
matavimai
TECHNOLOGIJOS M.:
KTU
1997
4
0.409 / 2.791
20
12
yra
medžiagotyra
Lietuvos edukologijos
HUMANITARINIAI M.: meninis
n. i.
n. i.
7
3
n. i.
universitetas
tekstas
HUMANITARINIAI M.:
Lietuvos mokslų akademija
1994
4
14
5
yra
menotyra

Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

162. Miestų želdynų formavimas
Miškininkystė
(iki 1994 m. Lietuvos miškų ūkio
163.
mokslinio tyrimo instituto mokslo
darbai)
164. Mokytojų ugdymas

ISSN

1822-9778
El. versija:
2029-4549

Cituojamumo
Nr.
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
Leidėjas
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
TECHNOLOGIJOS M.:
Klaipėdos valstybinė kolegija 2004
1
urbanizuotų teritorijų želdynų ir
10
2
yra
aplinkos formavimas

1392-2041

LMI, ASU

1956

2

-

1822-119X

ŠU

2002

2

-

2029-2341
El. versija:
2029-2252

VGTU

2009

6

-

Leidykla „Lucilijus“

2005

2

-

VGTU

2009

2

-

1822-1068

Švietimo ir mokslo ministerija,
Kauno kolegija

n. i.

n. i.

-

169. Pinigų studijos

1392-2637

Lietuvos bankas

1997

2

-

170. Neurologijos seminarai

1392-3064

Lietuvos neurologų asociacija,
Lietuvos vaikų neurologų
asociacija ir Lietuvos
neurochirurgų draugija

1997

4

-

New and Rare for Lithuania
171. Insect Species. Records and
Descriptions.

1648-8555

Lietuvos entomologų draugija

1982

1

-

165. Mokslas – Lietuvos ateitis

520
166. Mokslas ir edukaciniai procesai
167. Mokslo ir technikos raida

168.

Mokslo taikomieji tyrimai
Lietuvos kolegijose

1822-4644
El. versija:
2345-0681
2029-2430
El. versija:
2029-2449

BIOMENDICINOS M.:
miškininkystė, kt.

18

2

yra

16

8

yra

20

0

yra

23

7

yra

19

10

yra

10

0

yra

12

3

yra

BIOMENDICINOS M.:
neurologija, neurochirurgija

21

4

yra

BIOMENDICINOS M.: reti
augalai Lietuvoje

8

0

yra

SOCIALINIAI M.: edukologija
BIOMEDICINOS, FIZINIŲ,
TECHNOLOGIJOS M.:
aplinkosauga, architektūra,
bioinžinerija, bioinformatika,
matematika, mechanika, kt.
SOCIALINIAI M.,
HUMANITARINIAI M. ir
biomedicinos mokslams
HUMANITARINIAI M.: mokslo
ir technologijų istorija
SOCIALINIAI M.,
HUMANITARINIAI M.,
TECHNOLOGIJOS M.
(taikomieji tyrimai)
SOCIALINIAI M.: finansai,
ekonomika

9 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

172.

Žurnalo pavadinimas

Nonlinear Analysis: Modelling
and Control

ISSN

Leidėjas

1392-5113

MII

Cituojamumo
Nr.
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
1997

4

0.4 / 1.285

FIZINIAI M.

yra

13

4

yra

22

14

yra

30

23

yra

n. i.

n. i.

n. i.

15

4

yra

17

7

yra

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

n. i.

17

2

yra

19

3

yra

1822-5152

Lietuvių išeivijos institutas

2006

2

-

Organizacijų vadyba: sisteminiai
tyrimai
Organizations and markets in
175.
emerging economies

1392-1142

VU, Lietuvos ekonomikos
institutas, VDU

1995

4

-

2029-4581

VU

2010

2

-

176. Otorinolaringologijos aktualijos

1822-6795

Medicinos spaudos namai

n. i.

2

-

177. Parlamento studijos

1648-9896

Seimo leidykla „Valstybės
žinios“

2004

2

-

Pedagogika
178. (iki 1980 m. Pedagogika ir
psichologija)

1392-0340

LEU

1962

4

-

SOCIALINIAI M.: pedagogika

179. Pediatrija

1648-4630

Lietuvos pediatrų draugija,
Lietuvos vaikų kardiologų
draugija,
Vilniaus pediatrų draugija

2002

5

-

BIOMENDICINOS M.: pediatrija n. i.

180. Pheromones

0206-3441

LMA, Ekologijos institutas

1994

n. i.

-

181. Po muziejaus burėmis

2029-3593

Lietuvos jūrų muziejus

2010

1

-

182. Politikos mokslų almanachas

2029-0225

VDU

2008

2

-

1392-1681

VU

1989

4

-

183.

Politologija
(iki 1991 m. Politika)

BIOMENDICINOS M.:
feromonai
HUMANITARINIAI M.:
muziejininkystė
SOCIALINIAI M.: politikos
mokslas
SOCIALINIAI M.: politologija

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

12

OIKOS: Lietuvių migracijos ir
173.
diasporos studijos
174.

521

SOCIALINIAI M.: pasaulio
lietuvybės, lietuvių migracija,
migracijos politika
HUMANITARINIAI M.: išeivijos
istorija, kultūros studijos
SOCIALINIAI M.: organizacijų
vadyba
SOCIALINIAI M.: organizacijos
ir įvairių šalių rinkos
BIOMENDICINOS M.:
otorinolaringologija
SOCIALINIAI M.: politologija,
sociologija, teisė
HUMANITARINIAI M.:
kalbotyra, informacija, istorija

30

Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

184. Problemos
185.
186.
187.
188.

Leidėjas

1392-1126

VU

1822-7864
2029-6932
2029-8587

Mokslinis metodinis centras
„Scientia Educologica“
Mokslinis metodinis centras
„Scientia Educologica“
Mokslinis metodinis centras
„Scientia Educologica“

2007

4

-

SOCIALINIAI M.: edukologija

27

25

yra

2011

2

-

SOCIALINIAI M.: vadyba

15

14

yra

2012

4

-

SOCIALINIAI M.: psichologija

16

14

yra

17

5

yra

21

14

yra

n. i.

n. i.

n. i.

20

8

yra

23

13

yra

n. i.

n. i.

n. i.

SOCIALINIAI M.: profesinės
studijos
SOCIALINIAI M.: profesinis
rengimas
BIOMENDICINOS M.:
psichiatrija
SOCIALINIAI M.: psichologija
SOCIALINIAI M.: viešasis
administravimas
BIOMENDICINOS M.:
pulmonologija

1822-3648

Šiaulių kolegija

2005

1

-

1392-6241

VDU

1998

2

-

190. Psichiatrijos aktualijos

1822-3154

Medicinos spaudos namai

n. i.

2

-

191. Psichologija

1392-0359

1980

2

-

192. Viešasis administravimas

1648-4541

VU
Viešojo administravimo
lavinimo asociacija

2002

4

-

Pulmonologija, imunologija ir
193.
alergologija
Quality Issues and Insights in the
194.
21st Century

1822-6884

Medicinos spaudos namai

n. i.

n. i.

-

2029-9575

Mokslinis metodinis centras
„Scientia Educologica“

2012

1

-

SOCIALINIAI M.

12

8

yra

2029-3194

LSU

2009

2

-

BIOMENDICINOS M.:
Reabilitacija: kineziterapija,
slauga, ergoterapija

25

5

yra

2029-9370

KU

2007

3

-

SOCIALINIAI M.: regionų raida

19

10

yra

2029-2074

VDU

2006

1

-

10

6

yra

1822-4539

VU

2004

2

-

SOCIALINIAI M.
HUMANITARINIAI M.: religija,
kultūra

16

3

yra

189.

522

Problems of Education in the
21st Century
Problems of Management in the
21st Century
Problems of Psychology in the
21st Century
Profesinės studijos: teorija ir
praktika
Profesinis rengimas: tyrimai ir
realijos

ISSN

Nr.
Cituojamumo
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
per
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
HUMANITARINIAI M.:
1968
2
18
10
yra
filosofija

195.

Reabilitacijos mokslai: slauga,
kineziterapija, ergoterapija

Regional formation and
development studies
196. (iki 2011 m. Human Resources the Main Factor of Regional
Development)
197. Regioninės studijos
198. Religija ir kultūra

9 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

199. Res Humanitariae
200. Respectus Philologicus

Rinkotyra
201. (anksčiau: Market Research:
Agricultural and Food Products)

Cituojamumo
Nr.
Pradėta skaičius rodiklis 2010 m.
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
ISSN
Leidėjas
leisti
(metai) metus Agregate Impact
(vnt.)
Factor)
1822-7708
KU
2007
2
HUMANITARINIAI M.
HUMANITARINIAI M.:
VU Kauno humanitarinis
filologija: gramatika, semantika,
fakultetas, J. Kochanovskio
semiotika, sintaksė, bendroji ir
2
1392-8295 humanitarinių ir gamtos mokslų 1999
lyginamoji literatūra, literatūros
universiteto Humanitarinis
kritika, literatūros teorija
fakultetas Kielcuose (Lenkija)

Redakcinė Reikalakolegija
vimai
autoIš Užsie- riams
viso nio
29
9
yra
23

12

yra

523

Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutas

1998

4

-

SOCIALINIAI M.: rinkos
tyrimai: žemės ūkio produktai

3

0

n. i.

HUMANITARINIAI M.:
filosofija, komunikacija

17

7

yra

2

yra

6

n. i.

n. i.

n. i.

13

yra

12

yra

12

yra

20

yra

202.

Santalka: Filosofija,
komunikacija

2029-6320
El. versija:
2029-6339

VGTU

2006

2

-

203.

Vytauto Didžiojo universiteto
Botanikos sodo raštai
Scripta Horti Botanici
Universitatis Vytauti Magni

1392-3714

VDU

1931;
1999

1

-

204. Senoji Lietuvos literatūra

1822-3656

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

1992

2

-

205. Skausmo medicina
Social welfare: interdisciplinary
206.
approach

1648-2581

Medicinos spaudos namai

n. i.

2

-

2029-7424

ŠU

2011

2

-

207. Socialiniai mokslai

1392-0758

KTU

n. i.

4

-

208. Socialiniai tyrimai

1392-3110

ŠU

1997

4

-

209. Socialinės technologijos

El. versija:
2029-7564

MRU

2011

2

-

BIOMENDICINOS M.: biologija,
ekologija ir aplinkotyra,
25
agronomija, botanika, zoologija,
miškotyra
HUMANITARINIAI M.:
senosios raštijos metodologinio,
14
žanrinio ir istorinio pobūdžio
tyrimai, bibliografija, kt.
BIOMENDICINOS M.
n. i.
SOCIALINIAI M.: socialinė
17
gerovė
SOCIALINIAI M.: vadyba ir
administravimas, edukologija,
24
sociologija, ekonomika
SOCIALINIAI M.
25
SOCIALINIAI M.: socialinės
technologijos versle, viešajame
30
administravime ir mokyme, kt.

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

1392-6101

Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

210. Socialinis darbas
211.

Socialinis darbas. Patirtis ir
metodai

ISSN

1648-4789
El. versija:
2029-2775
2029-0470
1392-9569

213. Socialinių mokslų studijos

2029-2236
El. versija:
2029-2244

214. Sociologija. Mintis ir veiksmas

1392-3358

215. Sodininkystė ir daržininkystė

0236-4212

216. SOTER

1392-7450

217. Specialusis ugdymas

1392-5369

524

212. Socialinis ugdymas

Cituojamumo
Nr.
Pradėta skaičius rodiklis 2010 m.
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
Leidėjas
leisti
(metai) metus Agregate Impact
(vnt.)
Factor)
SOCIALINIAI M.: socialinė
politika, socialinis darbas,
MRU
2002
2
sociologija, edukologija,
psichologija, kt.
SOCIALINIAI M.: socialinis
VDU
2008
2
darbas
SOCIALINIAI M.: socialinio
LEU Socialinės komunikacijos
1999
2-3
darbo edukologija, socialinis
institutas
ugdymas
SOCIALINIAI M.: teisė,
ekonomika, vadyba, administravimas, politologija, sociologija,
psichologija, edukologija,
socialinė informatika, regionų
studijos (Afrika, Amerika, Azija,
MRU
2009
4
Australija, Europa), kultūros ir
medijų studijos, migracija, kt.
HUMANITARINIAI M.:
filologija, istorija, filosofija,
teologija, kultūros studijos, meno
studijos
SOCIALINIAI M.: sociologija,
socialinė psichologija, politologija
KU, VU
1997
2
HUMANITARINIAI M.:
filosofija, istorija, antropologija
Lietuvos sodininkystės ir
1983
4
Sodininkystė ir daržininkystė
daržininkystės institutas
SOCIOLOGIJA M.: religija,
1924;
VDU
4
religijotyra, kultūros istorija,
1999
filosofija
SOCIALINIAI M.: edukologija,
ŠU
1998
2
psichologija, sociologija, vadyba,
socialinė politika, kt.

Redakcinė Reikalakolegija
vimai
autoIš Užsie- riams
viso nio
18

5

yra

19

6

yra

17

5

yra

46

18

yra

16

3

yra

18

8

yra

28

10

yra

26

12

yra

9 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

218. Sporto mokslas
Spring University. Changing
education in a changing society
(Konferencijos straipsnių
recenzuojamas žurnalas)
STEPP: socialinė teorija,
220.
empirija, politika ir praktika
219.

221. Stomatologija
222.

525

Studijos šiuolaikinėje
visuomenėje

Nr.
Cituojamumo
Pradėta skaičius rodiklis 2010 m.
leisti
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
per
(metai) metus Agregate Impact
Factor)
(vnt.)

1392-1401

LEU, Lietuvos sporto mokslo
taryba, Lietuvos olimpinė
akademija, LSU

1995

4

-

SOCIALINIAI M.: sportas

25

5

yra

1822-2196

KU

1998

1

-

SOCIALINIAI M.: edukologija

n. i.

n. i.

n. i.

1648-2425

VU

2001

2

-

SOCIALINIAI M.: socialinis
darbas, socialinė politika

20

7

yra

Lietuvos bendrosios praktikos
gydytojų stomatologų draugija 1999
ir Lietuvos stomatologų sąjunga

4

-

BIOMENDICINOS M.:
odontologija

52

19

yra

23

0

yra

38

7

yra

16

5

yra

12

4

yra

22

12

yra

n. i.

n. i.

n. i.

12

7

yra

1392-8589

Šiaurės Lietuvos kolegija

2010

1

-

223. Sveikatos mokslai

1392-6373

Sveikatos apsaugos ministerija

n. i.

6

-

224. Sveikatos politika ir valdymas

2029-3569
El. versija:
2029-9001

MRU

2009

1

-

2029-1922

Mokslinis metodinis centras
„Scientia Educologica“

2009

3

-

226. Taikomoji kalbotyra

2029-8935

VU

2012

1

-

Taikomieji tyrimai-visuomenės
227.
kaitai

1822-3575

VšĮ Socialinių mokslų kolegija

2005

4

-

2029-5774

VU Tarptautinio verslo
mokykla

2010

1

-

228.

Švietimas: politika, vadyba,
kokybė

Tarptautinis verslas: inovacijos,
psichologija, ekonomika

SOCIALINIAI M.: studijų
inovacijos, nauji metodai, kt.
Visuomenės sveikata, medicina,
slauga
SOCIALINIAI M.: politika,
vadyba, teisė, ekonomika viešasis
administravimas, sociologija,
psichologija, edukologija, socialinė
informatikos, kt.
BIOMEDICINOS M.: visuomenės
sveikata, slauga, medicina, kt.
HUMANITARINIAI M.:
filologija, istorija, filosofija, kt.
SOCIALINIAI M.: švietimas
HUMANITARINIAI M.:
taikomoji kalbotyra
SOCIALINIAI M.: vadyba, teisė,
verslas
SOCIALINIAI M.: verslas,
vadyba, inovacijos, psichologija,
edukologija, teisė, ekonomika,
sociologija, kt. Lietuvos ir
pasaulio rinka

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

Leidėjas

2029-431X

225.

Redakcinė Reikalakolegija
vimai
autoIš Užsie- riams
viso nio

ISSN

Eil.
nr.

ISSN

Leidėjas

229. Tautosakos darbai

1392-2831

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

230. Teatrologiniai eskizai

1822-6612

VDU

1392-8619
El. versija:
1822-3613

VGTU

2000

4

5,605 /n. i.

1822-4652

KU

1998

0,5

VU
VDU

235. Teisės problemos

1392-1274
El. versija:
2029-4239
1392-1592

Teisės institutas

236. Teksto slėpiniai

1648-6390

LEU

1998

1

-

1392-267X

Lietuvių kalbos institutas

1994

1

-

1392-3137

KU

1997

4

-

239. Топос

1815-0047

EHU

2000

3

-

240. Tradicija ir dabartis

2029-3208

KU

2006

1

-

1648-4460

VU Kauno humanitarinio
fakultetas, Latvijos
universitetas, Brno
technologijos universitetas

2002

2-3

1.67 / 1.398

231.

Žurnalo pavadinimas

Nr.
Cituojamumo
Pradėta skaičius rodiklis 2010 m.
per
(Impact factor /
leisti
(metai) metus Agregate Impact
(vnt.)
Factor)
(1939)
n. i.
1992
nepasto
2000
vus

Ūkio technologinis ir ekonominis
vystymas

Technologijos mokslo darbai
232. Vakarų Lietuvoje (konferencijos
leidinys)
233. Teisė
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234. Teisės apžvalga

Terminologija
237. (iki 1995 m. Terminologijos
vagos)
Tiltai
238.
Bridges

241.

Transformations in Business and
Economics

Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)

HUMANITARINIAI M.:
folkloristika
HUMANITARINIAI M.:
teatrologija

Redakcinė Reikalakolegija
vimai
autoIš Užsie- riams
viso nio
n. i.

n. i.

yra

9

4

yra

SOCIALINIAI M.: darnioji plėtra

49

34

yra

-

SOCIALINIAI M.: pramonės
plėtra, inovacijos

n. i.

n. i.

yra

1957

-

SOCIALINIAI M.: teisė

19

6

yra

2005

-

SOCIALINIAI M.: teisė

6

0

yra

-

SOCIALINIAI M.: teisė
HUMANITARINIAI M.:
literatūrologija, literatūros
estetika, šiuolaikiniai literatūros
tyrimų metodai, kt.

17

4

yra

5

2

yra

HUMANITARINIAI M.:
Lietuvių terminija

9

n. i.

n. i.

n. i.

28

17

yra

21

12

yra

8

4

yra

25

13

yra

4
1, 2012
-2
1993**
4

HUMANITARINIAI M.:
filosofija
HUMANITARINIAI M.: liaudies
ir tradicinės muzikos tyrimai
SOCIALINIAI M.: ekonomikos
raida, verslo vadyba, marketingas

9 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

Leidėjas

1648-4142

VGTU

1392-5644

LSU

244. Ugdymo psichologija

1392-639X

LEU

245. Ultragarsas

1392-2114

KTU

246. Urologia
247. Vadyba

1648-3154
1822-3133

248. Vadyba

1648-7974

Medicinos spaudos namai
VU
VšĮ Vakarų Lietuvos verslo
kolegija

242. Transport

243.

Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas
(iki 1996 m. Kūno kultūra)

527
Vadybos mokslas ir studijos –
249. kaimo verslų ir jų infrastruktūros
plėtrai

1822-6760

ASU

2002

1999

2

4

-

SOCIALINIAI M.: vadyba

18

9

yra

-

SOCIALINIAI M.: vadyba ir
administravimas, mokslo ir
studijų problemos, praktiškai ar
teoriškai susietos su kaimu, žemės
ūkiu ir jo gamybine infrastruktūra

12

5

yra

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

ISSN

Nr.
Cituojamumo
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
per
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
TECHNOLOGIJOS M.:
n. i.
4
32
18
yra
transporto inžinerija, kt.
SOCIALINIAI M.: fizinis
ugdymas, treniravimo sistemos,
sporto pedagogika, sporto
psichologija, sporto sociologija,
sporto mokslo metodologija,
sporto vadyba, rekreacija ir
turizmas
BIOMEDICINOS M.: sporto
27
6
yra
fiziologija, judesių valdymas ir
1968
4
mokymasis, sporto biochemija,
sporto medicina, kineziterapija ir
ergoterapija, fizinis aktyvumas ir
sveikata, sporto biomechanika,
taikomoji fizinė veikla
HUMANITARINIAI M.: sporto
istorija, sporto filosofija, sporto
teisė, sporto terminologija
SOCIALINIAI M.: ugdymo
1998
2
16
5
n. i.
psichologija
BIOMENDICINOS M.:
1969
4
9
5
yra
ultragarsas
n. i.
1-2
BIOMENDICINOS M.: urologija n. i. n. i.
n. i.
2001
2
SOCIALINIAI M.: vadyba
22
15
yra

Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

Vaikų pulmunologija ir
alergologija
Vandens ūkio inžinerija
(1955 m. Me lioracijos instituto
darbai, t. 1; 1958-1982 m. Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos
mokslinio tyrimo instituto darbai,
t. 2-13; 1983-1987 m. Lietuvos
hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto ir Lietuvos
Darbo raudonosios vėliavos
251. ordino žemės ūkio akademijos
darbai, t. 14-17; 1987 m. Lietuvos
hidrotechnikos ir melioracijos
mokslinio tyrimo instituto ir
Lietuvos Darbo raudonosios
vėliavos ordino žemės ūkio
akademijos darbų rinkinys, t. 18;
1988-1989 m. Hidrotechnika ir
melioracija, t. 19-20; 1993 m.
Melioracija, t. 21-22
250.

ISSN

Leidėjas

1392-5261

Lietuvos vaikų pulmonologų
draugija

Nr.
Cituojamumo
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
per
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
BIOMENDICINOS M.:
1998
2
n. i. n. i.
yra
pulmonologija ir alergologija

1392-2335 Lietuvos vandens ūkio institutas 1955

2

-
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252. Verbum

2029-6223

VU

2010

1

-

253. Verslas : teorija ir praktika

1648-0627

VGTU

2000

4

-

254. Verslo ir teisės aktualijos

1822-9530
El. versija:
2029-574X

Tarptautinė teisės ir verslo
aukštoji mokykla

2008

2

-

TECHNOLOGIJOS M.: vandens
ūkio inžinerija

19

HUMANITARINIAI M.:
germanų, romanų ir slavų
14
lingvistika
SOCIALINIAI M.: edukologija
SOCIALINIAI M.: verslas, verslo
raida, entreprenerystė,
ekonomikos raida ir globalizacija, 25
strateginis valdymas, organizacinė
elgsena, kt.
SOCIALINIAI M.: ekonomikos
raida, verslo teisė, kokybės
22
vadyba, darbo teisė, kt.

6

yra

7

yra

16

yra

14

yra

9 PRIEDAS

Tęsinys

Tęsinys
Eil.
nr.

ISSN

Leidėjas

255. Verslo sistemos ir ekonomika

El. versija:
2029-8234

MRU

Veterinarija ir zootechnika
256. (Nuo 1952 m. Lietuvos
veterinarijos akademijos darbai)

1392-2130

LVA (LŽŪA, Veterinarijos
institutas)

1648-2603
El. versija:
2029-2872

MRU, KTU

258. Visuomenės sveikata

1392-2696

Higienos institutas

259. Vertimo studijos
Zoology and ecology
260. (iki 2011 m. Acta Zoologica
Lituanica)

2029-4050
2165-8005,
El. versija:
2165-8013

VU

257.

Žurnalo pavadinimas

Viešoji politika ir
administravimas
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1392-3196

262. Žemės ūkio inžinerija

1392-1134

Žemės ūkio mokslai
263. (iki 2011 m. Vagos ir Žemės ūkio
mokslai (ISSN 1392-0200))

1392-0200

Žemdirbystės institutas,
Lietuvos žemės ūkio ir
miškininkystės tyrimų centras,
ASU
Lietuvos žemės ūkio inžinerijos
institutas

ASU, LMA

n. i.

4

-

1954

4

0.232 / 1.35

1960

2

-

(n. i.)
2011

4

-

BIOMEDICINOS M.: zoologija ir
ekologija

22

18

yra

BIOMEDICINOS M.:
žemdirbystė, agronomija

21

2

yra

22

7

yra

23

12

yra

TECHNOLOGIJOS M.: žemės
ūkio inžinerija
BIOMEDICINOS M.:
agronomija, miškotyra,
zootechnika, veterinarinė
medicina.
TECHNOLOGIJOS M.:
mechanikos inžinerija, aplinkos
inžinerija ir kraštotvarka (žemės
ūkio inžinerija ir melioracija);
SOCIALINIAI M.: vadyba ir
administravimas, ekonomika
(žemės ūkio ekonomika,
sociologija, kaimo plėtra ir pan.).

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

261. Žemdirbystė

Taylor & Francis

Nr.
Cituojamumo
Redakcinė ReikalaPradėta skaičius rodiklis 2010 m.
kolegija
vimai
per
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
leisti
auto(metai) metus Agregate Impact
Iš Užsie- riams
(vnt.)
Factor)
viso nio
SOCIALINIAI M.: verslas,
2011
2
19
11
yra
ekonomika
(1924,
BIOMEDICINOS M.: žemės
1950)
4
0.118 / 1.186 ūkis, veterinarinė medicina,
39
12
yra
1995
zootechnika
SOCIALINIAI M.: viešoji
2002**
4
politika ir administravimas Centr. 26
9
yra
ir Rytų Europoje
BIOMEDICINOS M.:
1996
4
37
6
yra
visuomenės sveikata
2008
1
11
6
yra

Eil.
nr.

Žurnalo pavadinimas

ISSN

264. Žiemgala

1392-3781

Žmogus ir žodis Didaktinė
265. lingvistika, Literatūrologija,
Svetimosios kalbos, Filosofija

1392-8600

266. Žuvininkystė Lietuvoje

1392-2475

Nr.
Cituojamumo
Pradėta skaičius rodiklis 2010 m.
per
(Impact factor / Mokslo sritis (-ys) / kryptis (-ys)
Leidėjas
leisti
(metai) metus Agregate Impact
(vnt.)
Factor)
HUMANITARINIAI M.: istorija,
Žiemgalos leidykla
1998
2
kultūra
HUMANITARINIAI M.:
nepasto
LEU
1999
filologija, filosofija
vus
SOCIALINIAI M.: edukologija
nepasto
BIOMENDICINOS M.:
Lietuvos hidrobiologų draugija 1994
vus
žuvininkystė

Redakcinė Reikalakolegija
vimai
autoIš Užsie- riams
viso nio
20

3

yra

27

9

yra

n. i.

n. i.

n. i.

PASTABA: pateikiama ne visa apie Lietuvos mokslo žurnalus sukaupta informacija. Papildomai buvo fiksuojama žurnalų tinklalapiuose nurodomos duomenų bazės, kuriose
referuojami / fiksuojami ir /arba per kurias pasiekiami žurnalai (pilnas visų duomenų bazių sąrašas patiekiamas žemiau) fiksuojant metus, nuo kurių žurnalas
referuojamas/fiksuojamas bazėje. Ši žurnalų tinklalapiuose nurodoma informacija nebuvo tikrinama.
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AP databases, AgBiotechNet, Agricultural Economics Database, Agroforestry Abstracts, Animal Breeding Abstracts, Animal Science Database, Arts and Humanities Citation Index, Academic Keys, ACM, The Asian
Education Index, Balcan Rusistics, Biocontrol News and Information, Book History Online, British Humanities index BHI, CEEOL, CEJSSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CAB Abstracts,
Cambridge Scientific Abstracts, CAPlus, CCSB (The Collection of Computer Science Bibliographies), CrossRef,CSA (Advanced polymers abstracts, Aerospace & High Technology Database, Aluminum Industry Abstracts,
Civil engineering abstracts, ASCE Civil Engineering Abstracts, Computer and Information Systems Abstracts, Engineering research database, Engineered Materials Abstracts, Electronics and Communications Abstracts,
High technology research database with Aerospace, Linguistics and Language Behavior Abstracts, Materials Research Database with METADEX, Mechanical & Transportation Engineering Abstracts, Neurosciences
Abstracts, Sociological abstracts, Technology Research Database, Worldwide Political Science Abstracts), Ceramic Abstracts, Celdes, CIS (Current Index to Statistics), Compendex (core) SCOPUS, CompuMath Citation
Index, Computer and information systems abstracts journal, Computer Literature Index, Composites industry abstracts, Copper Data Center Database, Corrosion abstracts, CNPIEC, Crop Science Database, CPX Interactive,
Current Contents, Current Mathematical Publications, DBLP (Computer Science Bibliography), DOAJ, e-JEL, EconBiz, ECONIS (Research Papers in Economics), EBSCO sąrašas (EBSCO host, EBSCO publishing,
Academic Search Complete, Academic Search Premier, Academic Search Alumni Edition, Art & Architecture Complete, Art & Architecture index, Art Source, Business Source Complete, Business Source Complete Plus,
Business Source Corporate, Business Source Elite, Business Source Premier, Central & Eastern European Academic Source, Discovery service, Computers & Applied Sciences Complete, Criminal Justice Abstracts with
Full Text, Current Abstracts, EconLit with full text, EconLit, Education Research Complete, Education Research Index, Environment Complete, Environment Index, Garden, Landscape & Horticulture Index, Green File,
Historical abstracts, Historical Abstracts with Full Text, Humanities International Complete, Humanities International Index, Humanities Source, International Security & Counter Terrorism Reference Center, Library,
Information Science & Technology Abstracts with Full Text, Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Literary Reference Center, Materials Business File, Mechanical & Transportation Engineering
Abstracts, METADEX, Public affairs index, Science and technology collection, SocINDEX, SocINDEX with Full Text, SPORTDiscus with Full Text), Earthquake Engineering Abstracts, Electronics and Communications
Abstracts Journal, Emerald, Energy & Power Source, The Engineering Index Monthly, Engineered Materials Abstracts, Environmental Impact, Environmental Engineering Abstracts, Environmental Sciences and Pollution
Management, European Library, ERA Excellence in Research for Australia, ERA journals in a Field of Research, Elsevier, European Reference Index for the Humanities (ERIH), FEEDINFO, Field Crop Abstracts, Forest
Science Database, Forestry Abstracts, Gale, Genamics JournalSeek, GeoRef, GEOBASE, GEOPHOKA, GESIS SocioGuide, GESIS / Knowledge Base Social Sciences Eastern European Journal list, Global Impact Factor
(GIF), Global Health, Google Scholar, Grasslands and Forage Abstracts, HeinOnline, Helminthological Abstracts, Horticultural Science Database, IAOR (International Abstracts in Operations Research ), IBSS (International
Bibliography of the Social Sciences), IFIS Publishing, IPSA International Political Science Abstracts, ISN International Relations and Security Network, ICONDA (IRBdirect), IndexCopernicus (international?), INSPEC,
InfoTrac Custom, International Aerospace Abstracts, Irrigation and Drainage Abstracts, J-Gate, JEL on CD, Journal Citation Reports, JournalSeek, JChemEd, Lituanistika, LABS: Linguistic abstracts online, Linguistic
Bibliography", LISA, List of science education journals, Listphile (Educational Technology Journals, NASA Astrophysics Data System, Naviga, MasterFILE, MATHDI (Mathematics Didactics – Bibliographic Mathematics
Education Database), MathSciNet, Materials Science Citation Index (MSCI), Materials Business File, MEDLINE, MetaPress, Nematological Abstracts, Neuroscience Citation Index, Nutrition Abstracts and Reviews Series
B, OCLC, Paperchem, PECOB (Portal on Central Eastern and Balkan Europe), The Philosophers Index (OCLC), PhysNet, Primo Central, ProQuest, PsycINFO, QUALIS/CAPES, PubGet, RePEc: Research Papers in
Economics, Research bible, RILM abstracts of music literature, SciEdu 4 U.com, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Psychology Network, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Social
Scisearch, Socolar, Scolar Articles Net, SCOPUS, Seed Abstracts, SKYLIGHT, Solid State and Superconductivity Abstracts, Soil Science Database, Soils and Fertilizers, Springer Link, Sustainability Reference Center,
TDOne, Thomson Reuters, trueserials.com, Transportation Research Information Services (TRIS), TropAg & Rural, Tropical Diseases Bulletin, Universe Digital Library (UDL), VINITI, Veterinary Science Database, Weed
Abstracts, Wildlife & Ecology Studies Worldwide, Zentralblatt Math, Zeitschriftendatenbank (ZDB).

9 PRIEDAS

Tęsinys
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10 PRIEDAS.
Projekto „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir
empirinė realybė“, AcadAu (2013-05-29 sutartis
NR. MIP-082/2013) interviu klausimynas.
INTERVIU klausimynas: vyr. redaktorės/redaktoriai
KONFIDENCIALUMAS:
1. Ar sutinkate, kad Jūsų atstovaujamas (redaguojamas) žurnalas būtų minimas bendrame
sąraše žurnalų, su kurių atstovėmis/atstovais buvo atliekami interviu? (bus žinoma, kad dalis
ataskaitoje/straipsniuose pristatomos informacijos yra ir apie šį žurnalą)
2. Ar sutinkate, kad Jūsų pavardė būtų nurodoma bendrame sąraše asmenų, su kuriais buvo
atliekami interviu?
3. Ar sutinkate, kad ištraukos iš interviu su Jumis būtų tiesiogiai cituojamos (bus atliekamas
kalbos redagavimas)?
a. Jei TAIP, ar sutinkate, kad būtų nurodomas žurnalas cituojant (jei 1 yra „taip“)?
b. Jei TAIP, ar sutinkate, kad būtų nurodoma Jūsų pavardė cituojant (jei 1 yra „taip“)?
4. Kita?...
PAKARTOTINAI klausimus užduoti pasibaigus interviu. Apie pasikeitusi sprendimą galima
informuoti el. adresu novelskaite@ktl.mii.lt
Kaip senai esate vyr. redaktorė (jei kt.: kas?)? (t.y. kokia patirties trukmė?)
 darbo apimtys: kiek, apytiksliai, straipsnių per metus/ketvirtį/leidinį?
 darbo dalinimasis: Kiek recenzuojate pati? Kiek turite koleg(i)ų – redaktorių, aktyviai
dirbančių kartu?
Apie procedūrą, aprašytą informacijoje autoriams: atsiunčia-recenzuojama-sprendimas. Kaip tai
vyksta realybėje?

I blokas: AUTORYSTĖ
Vadovaujantis žurnalo reikalavimais (spec. pasiruošimas dirbant su konkrečiu dokumentu)

Kokie reikalavimai straipsnių autoriams dėl autorystės keliami Jūsų žurnale?
jei neapibrėžta, kokia pozicija galioja praktikoje?
 individuli vyr. redaktorės?
 individuali atskirų recenzuojančiųjų?
 ar/kaip pozicijos derinamos?
1. Autorių indėlis: apibrėžta/neapibrėžta. Kodėl?
 Šiandien dažnai straipsnius teikia keli, keliolika ar net keliasdešimt autorių. Kokia tendencija
Jūsų žurnale?
 Jūsų nuomone, kas yra straipsnio autorius? Kokias veiklas jis turi būti atlikęs, kad būtų
straipsnio autoriumi?
 Kas gali būti autoriumi vs. kam reiškiamos padėkos?
2. Autorių skaičius: apibrėžta/neapibrėžta. Kodėl?
 Ar Jūsų žurnale ribojamas 1 straipsnio autorių skaičius? Taip/Ne – kodėl ir kaip?
 Ar, priklausomai nuo autorių skaičiaus, skiriasi straipsnio .... kokybė bendra prasme? Idėjų
gausa/naujumas/išskirtinumas? Techninis išpildymas (pvz., labiau sofistikuota analizė)? Kt.?
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3. Autorių eiliškumas: apibrėžta/neapibrėžta. Kodėl?
 Ar Jūsų žurnale taikomos taisyklės dėl autorių eiliškumo? Taip/Ne – kodėl, kokios ir kaip?
 Ar nuo autorių išdėstymo tvarkos priklauso straipsnio kokybė?
 Tendencijos: ar pastebite, kad vyrai/moterys dažniau būna pirmieji/paskutinieji autoriai?
Doktorantai/profesoriai?
4. Netinkamos autorytės praktikos: apibrėžta/neapibrėžta. Kodėl?
 Ar jos apskritai atpažįstamos? Taip/Ne
 Ar/kaip dažnai pasitaiko?– kas ir kaip atpažįsta? Kokios nuostatos žurnale jų atžvilgiu ir kas ir
kaip veikia?
 Šešėlinė autorystė (kai straipsnį teikia ne tas autorius, kuris jį rengė);
 Primesta autorystės (kai pasinaudojant galia verčiama įtraukti į autorius neprisidėjus prie
straipsnio rengimo)
 Garbės, svečio, kt. formos: ______________
5. Jūsų nuomone, kokios priemonės veiksmingiausios kovojant su plagijavimo praktika?
6. Lyginimas: ar Jūsų žurnalo reikalavimai autoriams (indėlis, skaičius, eiliškumas) skiriasi,
lyginant su kitų Lietuvoje leidžiamų mokslo žurnalų reikalavimais? Užsienio šalyse
leidžiamų? Gal galite įvardinti konkrečių pavyzdžių?

II blokas: CITAVIMAS
Vadovaujantis žurnalo reikalavimais (spec. pasiruošimas dirbant su konkrečiu dokumentu)

Kokie reikalavimai straipsnių autoriams dėl kitų (cituojamų, minimų, etc.) autorystės?
jei neapibrėžta (silpnai apibrėžta), kokia pozicija galioja praktikoje?
 individuli vyr. redaktorės?
 individuali atskirų recenzuojančiųjų?
 ar/kaip pozicijos derinamos?
1. Žurnalo politika citavimo klausimais: apibrėžta/neapibrėžta. Kodėl?
Pvz., ar, Jūsų nuomone, pelnytai prieš keletą metų viešai kritikuota praktika, kai nauji autoriai yra
raginami cituoti to paties ar kitaip susijusio žurnalo straipsnius? Kodėl?
 Ar/kas ir kaip tikrina, kad žurnale publikuojamuose straipsniuose būtų tinkamai cituojami kitų
autorių ir ankstesni pačių straipsnių autorių darbai? Kokios procedūros ir veiksmai aptikus
netinkamus atvejus?
 Ar/kas ir kaip tikrina, kad žurnale publikuojamuose straipsniuose nebūtų tendencingai
vengiama cituoti atskirų autorių darbus arba, priešingai, mėginama tendencingai išskirtinai
gausiai cituoti atskirus autorius? Kokios procedūros ir veiksmai aptikus netinkamus atvejus?
2. Jūsų nuomone, dėl kokių priežasčių atsiranda citavimo klaidos ir netikslumai? Ar jos Jūsų
praktikoje dažnos? Ar yra tipiškas „netinkamai cituojančiojo“ profilis? Jeigu taip, gal galite
apibūdinti? (amžius, pareigos ir pan.)
3. Žurnalo politika plagiato klausimais: apibrėžta/neapibrėžta. Kodėl?
 Ar/kas ir kaip tikrina, kad žurnale publikuojamuose straipsniuose nebūtų plagiato? Kokios
procedūros ir veiksmai aptinkamus netinkamus atvejus?
4. Jūsų nuomone, dėl kokių priežasčių atsiranda plagiato atvejai? Ar jie dažni? Kokio
pobūdžio? Ar yra tipiškas plagiatoriaus profilis? Jeigu taip, gal galite apibūdinti? (amžius,
pareigos ir pan.)
5. Žurnalo politika savi-plagiato klausimais: apibrėžta/neapibrėžta. Kodėl?
 Ar/kas ir kaip tikrina, kad žurnale publikuojamuose straipsniuose nebūtų savęs plagiato?
Kokios procedūros ir veiksmai aptinkamus netinkamus atvejus?
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6. Jūsų nuomone, dėl kokių priežasčių atsiranda savęs plagiato atvejai? Ar jie dažni? Kokio
pobūdžio? Ar yra tipiškas savęs plagiatoriaus profilis? Jeigu taip, gal galite apibūdinti?
(amžius, pareigos ir pan.)
7. Jūsų nuomone, kokios priemonės veiksmingiausios kovojant su plagijavimo praktika?
8. Ar Jūsų praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai autoriai tą patį straipsnį pateikė keliems
žurnalams tuo pat metu? Kokie veiksmai po to sekė?
9. Lyginimas: ar Jūsų žurnalo reikalavimai citavimui (darbui su kitų autorių ir savo
ankstesniais darbais) skiriasi, lyginant su kitų Lietuvoje leidžiamų mokslo žurnalų
reikalavimais? Užsienio šalyse leidžiamų? Gal galite įvardinti konkrečių pavyzdžių? Ar žinote
žurnalų, kurie dirbtinai kelia savo indeksus neetiškomis priemonėmis Lietuvoje, užsienyje? Kiek
plačiai, Jūsų nuomone, ši praktika paplitusi LT/užsienyje?

III blokas: AUTORINĖS TEISĖS
Vadovaujantis žurnalo reikalavimais (spec. pasiruošimas dirbant su konkrečiu dokumentu)

1. Kokia autorinių teisių politika taikoma Jūsų žurnale? (kam jos priklauso, kiek metų)
 kas ir kaip užtikrina šios politikos laikymąsi?
2. Ar/kaip dažnai pasitaiko pažeidimų?  Kokio pobūdžio?  Kas ir kaip sprendžia – kokios
procedūros (bylų pavyzdžiai?)? Kokie rezultatai?
 Konfliktai tarp autorių?
 Ar/kaip dažnai Jūsų praktikoje pasitaiko, kai dėl galimai nuplagijuoto teksto, straipsnio idėjos,
koncepcijos, viso straipsnio kreipėsi kiti asmenys?
 Ar yra pasitaikę atvejų, kai recenzentas parašė neigiamą atsiliepimą su sprendimu atmesti
straipsnį ir vėliau pasisavino idėją/ koncepciją/modelį...? Kuo šis atvejis baigėsi?
 Ar Jūsų praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai institucija yra užprotestavusi prie straipsnio
autoriaus nurodytą afiliaciją kitai institucijai? Kokiu pagrindu tai padaryta? Kokie buvo žurnalo
veiksmai?
3. Lyginimas: ar Jūsų žurnale naudojamas autorinių teisių apibrėžimas ir su tuo susijusios
praktikos skiriasi, lyginant su taikomomis kituose Lietuvoje leidžiamuose mokslo žurnaluose?
Užsienio šalyse leidžiamuose mokslo žurnaluose? Gal galite įvardinti konkrečių pavyzdžių?

IV blokas: RECENZAVIMAS
Vadovaujantis žurnalo reikalavimais (spec. pasiruošimas dirbant su konkrečiu dokumentu)

Kaip organizuojama ir realizuojama recenzavimo procedūra?
1. Anonimiškai/neanonimiškai. Kodėl?
2. Kas/kaip parenka recenzentus?
 Ar atsižvelgiama į redaktoriaus/recenzentų santykius/interesus su autoriais?
3. Ar/kaip pasireiškia žmogiškumo faktorius recenzavimo procese; kokios kontrolės
priemonės/būdai?
(akademinėje literatūroje teigiama (ir įrodoma), kad recenzavimo procesas nėra objektyvas, jis
paremtas išankstinėmis nuostatomis, etc.)
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 Recenzentų interesai ir nuostatos:
- Prioritetas mokslo sričiai/krypčiai, tematikai;
- Tradicinės vs. naujos, originalios temos, idėjos, metodai;
- „Nuliniai“ rezultatai, atmestos hipotezės;
- Prioritetas konkretiems autoriams (kaip išvengiama atpažinimo?)
- Prioritetas konkrečioms mokslo institucijoms?
- Prioritetas pagal lytį, pareigas, amžių, kt.
4. Konfliktai:
 Kiek recenzentų dirba su 1 straipsniu? Jei 2 ir daugiau, ar pasitaiko, kad nesutaptų jų
nuomonės dėl straipsnio? Kokiu pagrindu? Kas ir kaip sprendžia – priima galutinį sprendimą?
 Kaip dažnai pasitaiko atvejų, kai autoriai, gavę neigiamą recenzentų įvertinimą bando įtikinti
žurnalo redaktorių jų neteisumu? Kokie argumentai? Kas ir kaip sprendžia – priima galutinį
sprendimą?
 Ar/kaip dažnai pasitaiko, kad redaktoriui daromas spaudimas iš aukštas administracines ar
mokslines pareigas užimančių asmenų dėl konkretaus straipsnio? – Kokia
žurnalo/redakcijos/redaktorės pozicija šiuo atžvilgiu? Kaip elgiamasi?
 Ar/kaip dažnai pasitaiko, kad gaunami prašymai parašyti tendencingą (teigiamą/neigiamą)
recenziją? – Kokia žurnalo/redakcijos/redaktorės pozicija šiuo atžvilgiu? Kaip elgiamasi?
5. Lyginimas: ar Jūsų žurnale recenzavimo principai ir praktikos skiriasi nuo taikomų kituose
Lietuvos mokslo žurnaluose? Užsienio šalyse leidžiamuose mokslo žurnaluose? Taip/Ne 
Kuo ir kodėl?
6. Ar recenzavimo procedūras reiktų tobulinti?
 Jūsų žurnale? – Taip/Ne – Kas ir kaip tai turėtų daryti?
 apskritai Lietuvoje? – Taip/Ne – Kas ir kaip tai turėtų daryti?
Akademinėje literatūros siūlomi įvairūs būdai. Pavyzdžiui:
- recenzentai turi būti dažnai keičiami ir jie negali būti skiriami vadovaujantis nepotizmo ar
„berniukų klubo“ principais;
- turi vykti nuolatinė diskusija apie tai, kokie yra mokslinio tyrimo kokybės kriterijai – kriterijų
keitimas, siekiant neužstrigti su tradicijomis, bet atsižvelgti į inovacijas;
- recenzuojant straipsnius naudoti papildomus kokybės indikatorius: citavimas, poveikio
(impact) faktoriai, h-indeksas (t.y. publikavimo-citavimo santykis);
- Kt.

V blokas: PROBLEMOS IR IŠŠŪKIAI (AUTORYSTĖ)

1. Kokias pagrindines problemas ir iššūkius įžvelgiate akademinės autorystės srityje? – tiek
mokslo srityje, kurioje dirbate (žurnalas), tiek Lietuvoje ar visame pasaulyje apskritai?
2. Kokie galimi sprendimai? Kas ir kaip juos turėtų vykdyti?
PAPILDOMI:
Ar redaktoriaus pripažinimas/autoritetas mokslo bendruomenėje yra veiksnys, ribojantis netinkamas
autorystės praktikas?
Ar žurnalo reputacija yra veiksnys, ribojantis netinkamas autorystės praktikas?
(pvz., skatina žurnalus labiau savireguliuotis, atidžiau tikrinti autorystę, straipsnių originalumą, etc.)
Ar žurnalų atsiejimas nuo universitetų kaip leidėjų padėtų spręsti autorystės ir, konkrečiai, plagijavimo
problemas? Kaip/kokiu būdu?
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Projekto „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas
ir empirinė realybė“, AcadAu (2013-05-29 sutartis
NR. MIP-082/2013) anketinės apklausos klausimynas.
Gerb. Mokslininke, Tyrėja, Tyrėjau,
Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvoje (kaip ir kitose šalyse) nuolatos didėja dėmesys etiniams
mokslinės veiklos aspektams. Tačiau empirinių duomenų apie mokslo bendruomenės požiūrį į
mokslinių tyrimų etiką ir atskirus jos aspektus Lietuvoje kol kas yra labai mažai. Todėl, siekiant
užpildyti žinojimo spragas ir, kartu, tikintis atrasti gerąsias praktikas, vykdant Lietuvos mokslo tarybos
finansuojamą ir Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto vykdomą projektą „Akademinė
autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“ (Nr. MIP- MIP-082/2013) atliekame Lietuvos
mokslo bendruomenės apklausą, kurios tikslas – ištirti netinkamos autorystės praktikas Lietuvoje ir
sužinoti bendruomenės nuomonę apie galimas jų šalinimo priemones ir būdus.
Prašome Jūsų, kaip Lietuvos mokslo bendruomenės narės/nario, išsakyti savo nuomonę dalyvaujant
šioje apklausoje.
Apklausa yra anoniminė. Klausimyne nėra prašoma pateikti informaciją, kuri leistų identifikuoti
Jus asmeniškai. Visi Jūsų pateikti atsakymai bus analizuojami apibendrintai kartu su visais
sukauptais duomenimis.
Atsakinėti klausimus bus visiškai paprasta: tereikės pele pažymėti Jūsų nuomonę, situaciją, patirtį ir kt.
atitinkantį atsakymą ir/arba, esant poreikiui, įrašyti papildomą atsakymo variantą laukelyje „kita“.
Pereinant nuo vienos klausimų grupės prie kitos spauskite mygtuką "Toliau". Atsakius į visus anketos
klausimus spauskite mygtuką "Siųsti". Jūs negalėsite išsisaugoti nebaigto pildyti klausimyno, todėl
prašome visus klausimus atsakyti vienu prisėdimu.
Iš anksto dėkojame už Jūsų nuomonę
Jei kiltų klausimų dėl klausimyno, apklausos ar viso tyrimo – prašome kreiptis į tyrimo grupę žemiau
nurodytu adresu.
Su pagarba,
Tyrimo grupė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Sociologijos institutas
A. Goštauto 11 g., LT-01108 Vilnius
Telefonas: 8 (5) 211 3775
Faksas: 8 (5) 275 4896
El. paštas: novelskaite@ktl.mii.lt
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Suteikite faktinės informacijos apie save, kuri bus naudojama bendro tyrimo dalyvių aprašymo
bei tolimesnės informacijos lyginimo tikslais.
1. Jūsų amžius (įrašykite) :
2. Jūsų lytis: Vyras

Moteris

3. Akademinėje aplinkoje Jūs dirbate apytiksliai nuo:
(įrašykite metus įtraukiant: doktorantūros laikotarpį; pedagoginį darbą pabaigus magistrantūros
studijas, jei toks buvo; kt.)
4. Aukščiausias Jūsų mokslo laipsnis ir/arba pedagoginis vardas (ne pareigos):
(pažymėkite visus tinkamus)
□ Mokslų daktaro
□ Habilituoto mokslų daktaro (habilitacijos procedūra
□ Docento
□ Profesoriaus
□ Kita
5. Pastaruoju metu Jūs dirbate:
(jei dirbate tarp-disciplininėje mokslų srityje – pažymėkite visas tinkamas)
□ Fizinių mokslų srityje
□ Gamtos mokslų srityje
□ Humanitarinių mokslų srityje
□ Medicinos mokslų srityje
□ Socialinių mokslų srityje
□ Technologijos mokslų srityje
□ Žemės ūkio mokslų srityje
□ Kita
6. Pastaruoju metu Jūs dirbate:
(pažymėkite visus tinkamus)
□ Pedagoginį darbą
□ Mokslinį-tiriamąjį darbą
□ Administracinį darbą
□ Kita
7. Šiuo metu Jūs dirbate:
(pažymėkite visus tinkamus)
□ Universitete
□ Mokslinių tyrimų institute
□ Kolegijoje
□ Kita
8. Ar esate aktyvus mokslinio žurnalo redkolegijos narys?
□ Ne
□ Taip
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9. Ar rengiant ir/arba teikiant publikavimui savo mokslinius straipsnius Jūs kada nors buvote
tokioje situacijoje, kai ...
Ne,
Taip, Taip, pasitaiko, Taip, tai yra
nuolatinė
niekada vieną ar bet tai nėra
praktika mano
nuolatinė
kelis
kartus praktika mano akademinėje
aplinkoje
akademinėje
aplinkoje
1.

... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo įtrauktas asmuo
(asmenys), tiesiogiai neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai
prie straipsnio rengimo?
2. ... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo verčiama įrašyti
tiesiogiai prie publikuojamo straipsnio rengimo neprisidėjusį
asmenį (asmenis), pasinaudojant institucine ar kita galia?
3. ... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo neįtrauktas
asmuo (asmenys), reikšmingai prisidėjęs prie straipsnio
rengimo?
4. ... mokslinio straipsnio autorių sąrašas buvo išdėstytas
tendencingai, t.y. ne atsižvelgiant į faktinį autorių indėlį
rengiant publikuojamą straipsnį, bet pagal autorių galios
pozicijas ar kitus su straipsnio rengimu nesusijusius
kriterijus?
5. ... buvo daromas spaudimas nepagrįstai gausiai cituoti
nurodomą autorių (autorius) ir/arba mokslo leidinį
(leidinius)?
6. ... rengiant mokslinį straipsnį buvo sąmoningai ignoruojami
tematikoje reikšmingi darbai, autoriai, mokslo leidiniai?
7. ... rengiant mokslo straipsnį svetimos idėjos, mintys, faktai
buvo pateikiama kaip savo, nenurodant tikrojo jų šaltinio?
8. ... du ar daugiau publikavimui pateikto mokslinio straipsnio
recenzentai pateikė prieštaringas recenzijas?
9. ... publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzijoje
buvo remiamasi išskirtinai asmenine nuomone ir patirtimi,
bet ne faktais ar objektyviais kriterijais?
10. ... buvo gauta neišsami, fragmentiška, neaiški publikavimui
pateikto mokslinio straipsnio recenzija?
11. ... buvo mėginama daryti įtaką recenzento veiklai nepagrįstai
siekiant gauti teigiamą ar neigiamą mokslinio straipsnio
recenziją?
12. ... recenzentas atskleidė savo tapatybę straipsnio autoriui
(autoriams) ir darė spaudimą būti bendraautoriumi,
grasindamas neigiama recenzija, pažintimi su redaktoriumi,
kt.?

10. Gal galite plačiau aprašyti savo patirtis tokiose situacijose ar požiūrį į jas?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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11. Kaip manote, kokias ir kokio stiprumo išdavas turi/gali turėti tai, kad mokslinio straipsnio
autorių sąraše ...
Įvertinkite visų išdavų stiprumą kiekvienam atvejui nuo 1 iki 10 balų, kai 1 reikštų, kad nurodyta
išdava (beveik) nepasireiškia konkretaus atvejo rezultate, 10 reikštų, kad nurodyta išdava
pasireiškia ypatingai stipriai konkretaus atvejo rezultate. Įrašykite savo įvertinimą į laukelį. Jei
atskiros išdavos negalite įvertinti balais, laukelyje rašykite 00.
... nurodomi
reikšmingai
prie jo
rengimo
neprisidėję
asmenys?
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

... nenurodomi, reikšmingai prie
jo rengimo
prisidėję
asmenys?

Daro emocinę žalą sąžiningai
dirbusiesiems (pvz., nuoskauda,
nepasitenkinimas, nusivylimas, kt.).
Daro žalą sąžiningai dirbusiųjų
statusui (pvz., menkesnis
pasitikėjimas jais, nepakankamas
gebėjimų įvertinimas institucijoje).
Riboja sąžiningai dirbusiųjų karjerą,
kilimą hierarchinėmis pozicijomis
moksle.
Didina sąžiningai dirbančių
nepasitikėjimą mokslo sistema,
mokslo reikalingumu (pvz., formuoja
požiūrį „mokslas dėl mokslo“).
Demotyvuoja sąžiningai dirbančiuosius (pvz., talentingus mokslininkus
verčia ieškoti kitų (sąžiningų) mokslo
institucijų užsienyje arba keisti
profesinės veiklos sritį).
Demoralizuoja sąžiningai dirbančiuosius (pvz., formuoja požiūrį „viskas
galima, jei tik naudinga“).
Iškraipo faktinius atskirų individų
pasiekimus ir tuo būdu sukuria
sąlygas nesąžiningai konkurencijai.
Mažina tyrimo rezultatų bei mokslinio straipsnio patikimumą ir validumą, ir tuo būdu riboja tyrimų rezultatų panaudojimo praktikoje galimybes.
Menkina mokslo žurnalo, kuriame
pasitaiko tokie autorystės atvejai,
prestižą.
Menkina mokslo organizacijos,
kurioje palaikomos tokios autorystės
praktikos, prestižą.
Menkina mokslo srities, kurioje
praktikuojamos tokios autorystės
formos, prestižą.
Trikdo mokslinės informacijos sklaidą ir apriboja mokslinę diskusiją, dėl
ko stabdomas ir mokslo progresas.
Mažina tarpusavio pasitikėjimą
mokslo bendruomenėje.
Mažina pasitikėjimą tyrimų rezultatais ir mokslu visuomenėje apskritai.
Mažina visuomenės pasitikėjimą
mokslo bendruomene kaip profesine
grupe.
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12. Ar netinkamos autorystės praktikos gali turėti ir kitokias išdavas, nei išvardintos aukščiau?
Jei taip, įrašykite jas.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
13. Kaip manote, kieno taikomos ir kokios priemonės leistų panaikinti ar bent apriboti tai, kad
mokslinio straipsnio autorių sąraše ...
Įvertinkite pateiktų priemonių stiprumą kiekvienam atvejui nuo 1 iki 10 balų, kai 1 reikštų, kad
nurodyta priemonė (beveik) nepaveiki konkrečiam atvejui, 10 reikštų, kad nurodyta priemonė
ypatingai stipri konkrečiam atvejui. Įrašykite savo įvertinimą į laukelį. Jei atskiros priemonės
negalite įvertinti balais, laukelyje rašykite 00.
... nurodomi
reikšmingai
prie jo
rengimo
neprisidėję
asmenys?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

... nenurodomi, reikšmingai prie
jo rengimo
prisidėję
asmenys?

Aiškus ir konkretus mokslinių
kūrinių autorystės apibrėžimas
įstatymuose ir kituose
nacionaliniuose teisės aktuose (pvz.,
autorinių teisių įstatyme).
Aiškus ir konkretus mokslinių
kūrinių autorystės apibrėžimas
mokslo politikos įgyvendinimo
dokumentuose (pvz., Švietimo ir
mokslo ministerijos dokumentuose,
Lietuvos mokslo tarybos
dokumentuose).
Aiškus ir konkretus mokslinių
kūrinių autorystės apibrėžimas
mokslo draugijų nuostatose (pvz.,
Lietuvos mokslininkų sąjungos
Etikos kodekse, mokslo draugijų
dokumentuose).
Aiškus ir konkretus mokslinių
kūrinių autorystės apibrėžimas
mokslo organizacijų dokumentuose
(pvz., Etikos kodeksuose, specialiose
taisyklėse, reikalavimuose atestacijai,
kt.).
Aiškus ir konkretus mokslinių
kūrinių autorystės apibrėžimas
mokslo žurnalų reikalavimuose
mokslo straipsniams.
Autorystės klausimai (iš)sprendžiami
mokslininkų ir tyrėjų darbo grupėse
(pvz., vykdant projektą, rengiant
bendrą publikaciją).
Aiškios ir konkrečios sankcijos,
nustačius netinkamos autorystės
atvejus, taikomos nacionaliniu
lygmeniu (pvz., apribojamos
galimybės gauti nacionalinį
finansavimą).
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... nurodomi
reikšmingai
prie jo
rengimo
neprisidėję
asmenys?
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

... nenurodomi, reikšmingai prie
jo rengimo
prisidėję
asmenys?

... atsiranda ... atsiranda asmenys ... autorių
asmenys tik rezultate susitarimo eilė pateikiama ne
būti prirašytais ir
dėl to, jog
pagal indėlį
kartu tikintis
užima vadovaujančias analogiško prirašymo į straipsnio
rengimą?
prie jų straipsnių?
pareigas?

Aiškios ir konkrečios sankcijos,
nustačius netinkamos autorystės
atvejus, taikomos mokslo draugijų
lygmeniu (pvz., nutraukiama
narystė).
Aiškios ir konkrečios sankcijos,
nustačius netinkamos autorystės
atvejus, taikomos mokslo
organizacijų lygmeniu (pvz.,
sankcijos, analogiškos taikomoms
kitiems mokslinių tyrimų etikos
pažeidimams).
Aiškios ir konkrečios sankcijos,
nustačius netinkamos autorystės
atvejus, taikomos mokslo žurnalų
lygmeniu (pvz., atsisakymas
publikuoti mokslo straipsnius
ateityje).
Mokslo žurnalų reikalavimas pateikti
dokumentą, liudijantį kiekvieno
publikuojamo straipsnio autoriaus
indėlį rengiant teikiamą publikavimui
straipsnį.
Mokslo žurnalų reikalavimas, kad
kiekvienas teikiamo publikavimui
straipsnio autorius asmeniškai
patvirtintų savo indėlį rengiant
straipsnį.
Papildomų kriterijų (pvz., citavimas,
kitos publikacijos) naudojimas
recenzuojant mokslo straipsnius.
Mokymai ir kitokios informacijos
apie sąžiningos autorystės kriterijus ir
praktikas sklaida.
Diskusijos apie sąžiningos autorystės
kriterijus ir praktikas mokslo
bendruomenėje.
Periodiškas autorystės praktikų
tikrinimas, siekiant patikrinti, ar
laikomasi sąžiningos autorystės
kriterijų.
Institucinių etikos vadybos sistemų
įdiegimas mokslo institucijose.

14. Ar gali būti taikomos ir kitokios priemonės, užtikrinančios tinkamas autorystės praktikas, nei
išvardintos ankščiau? Jei taip, įrašykite jas.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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15. Kaip manote, kokias ir kokio stiprumo išdavas turi/gali turėti tai, kad ...
Įvertinkite visų išdavų stiprumą kiekvienam atvejui nuo 1 iki 10 balų, kai 1 reikštų, kad nurodyta
išdava (beveik) nepasireiškia konkretaus atvejo rezultate, 10 reikštų, kad nurodyta išdava
pasireiškia ypatingai stipriai konkretaus atvejo rezultate. Įrašykite savo įvertinimą į laukelį. Jei
atskiros išdavos negalite įvertinti balais, laukelyje rašykite 00.
... rengiant
mokslinį straipsnį verčiama
nepagrįstai
gausiai cituoti
konkrečius
autorius, mokslo leidinius?

... moksliniame straipsnyje
sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai,
autoriai, mokslo leidiniai?

1. Daro emocinę žalą sąžiningai
dirbantiesiems (pvz.,
nuoskauda,
nepasitenkinimas,
nusivylimas).
2. Daro žalą sąžiningai
dirbančiųjų statusui (pvz.,
menkesnis pasitikėjimas jais,
nepakankamas gebėjimų
įvertinimas institucijoje).
3. Riboja sąžiningai dirbančiųjų
karjerą, kilimą
hierarchinėmis pozicijomis
moksle.
4. Didina sąžiningai dirbančių
nepasitikėjimą mokslo
sistema, mokslo
reikalingumu (formuoja
požiūrį „mokslas dėl
mokslo“).
5. Demotyvuoja sąžiningai
dirbančiuosius (pvz.,
talentingus mokslininkus
verčia ieškoti kitų
(sąžiningų) mokslo
institucijų užsienyje arba
keisti profesinės veiklos
sritį).
6. Demoralizuoja sąžiningai
dirbančiuosius (pvz.,
formuoja požiūrį „viskas
galima, jei tik naudinga“).
7. Iškraipo faktinius atskirų
individų pasiekimus ir tuo
būdu sukuria sąlygas
nesąžiningai konkurencijai.
8. Mažina tyrimo rezultatų bei
mokslinio straipsnio
patikimumą ir validumą, ir
tuo būdu riboja tyrimų
rezultatų panaudojimo
praktikoje galimybes.
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... moksliniame straipsnyje
svetimos idėjos, mintys, faktai pateikiami
kaip savo nenurodant tikro
jų šaltinio?

... skirtingose to paties
autoriaus
publikacijose pristatomi dideli
kiekiai jau
publikuoto
teksto?

... tie patys
moksliniai
tekstai perpublikuojami skirtinguose
leidiniuose?

... turimi
rezultatai
dirbtinai
išskaidomi į smulkias publikacijas?

11 PRIEDAS
... rengiant
mokslinį straipsnį verčiama
nepagrįstai
gausiai cituoti
konkrečius
autorius, mokslo leidinius?

... moksliniame straipsnyje
sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai,
autoriai, mokslo leidiniai?

... moksliniame straipsnyje
svetimos idėjos, mintys, faktai pateikiami
kaip savo nenurodant tikro
jų šaltinio?

... skirtingose to paties
autoriaus
publikacijose pristatomi dideli
kiekiai jau
publikuoto
teksto?

... tie patys
moksliniai
tekstai perpublikuojami skirtinguose
leidiniuose?

... turimi
rezultatai
dirbtinai
išskaidomi į smulkias publikacijas?

9. Menkina mokslo žurnalo,
kuriame publikuojami saviplagiato, daugybiniai,
smulkinami straipsniai
ir/arba palaikomos
netinkamos citavimo
praktikos, prestižą.
10. Menkina mokslo
organizacijos, kurioje
palaikomos tokios citavimo
praktikos, prestižą.
11. Menkina mokslo srities,
kurioje praktikuojamos
tokios citavimo formos,
prestižą.
12. Trikdo mokslinės
informacijos sklaidą ir
apriboja mokslinę diskusiją,
dėl ko stabdomas ir mokslo
progresas.
13. Mažina tarpusavio
pasitikėjimą mokslo
bendruomenėje.
14. Mažina pasitikėjimą tyrimų
rezultatais ir mokslu
visuomenėje apskritai.
15. Mažina pasitikėjimą mokslo
bendruomene kaip profesine
grupe.

16. Ar netinkamos citavimo ir publikavimo praktikos gali turėti ir kitokias išdavas, nei
išvardintos aukščiau? Jei taip, įrašykite jas.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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17. Kaip manote, kieno taikomos ir kokios priemonės leistų panaikinti ar bent apriboti tai, kad ...
Įvertinkite pateiktų priemonių stiprumą kiekvienam atvejui nuo 1 iki 10 balų, kai 1 reikštų, kad
nurodyta priemonė (beveik) nepaveiki konkrečiam atvejui, 10 reikštų, kad nurodyta priemonė
ypatingai stipri konkrečiam atvejui. Įrašykite savo įvertinimą į laukelį. Jei atskiros priemonės
negalite įvertinti balais, laukelyje rašykite 00.
... rengiant
mokslinį straipsnį verčiama
nepagrįstai
gausiai cituoti
konkrečius
autorius, mokslo leidinius?

... moksliniame straipsnyje
sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai,
autoriai, mokslo leidiniai?

1. Aiškus ir konkretus tinkamo
citavimo mokslo darbuose
apibrėžimas įstatymuose ir
kituose nacionaliniuose
teisės aktuose (pvz.,
autorinių teisių įstatyme).
2. Aiškus ir konkretus tinkamo
citavimo mokslo darbuose
apibrėžimas mokslo politikos
įgyvendinimo dokumentuose
(pvz., Švietimo ir mokslo
ministerijos dokumentuose,
Lietuvos mokslo tarybos
dokumentuose).
3. Aiškus ir konkretus tinkamo
citavimo mokslo darbuose
apibrėžimas mokslo draugijų
nuostatose (pvz., Lietuvos
mokslininkų sąjungos Etikos
kodekse, mokslo draugijų
dokumentuose).
4. Aiškus ir konkretus tinkamo
citavimo mokslo darbuose
apibrėžimas mokslo
organizacijų dokumentuose
(pvz., Etikos kodeksuose,
specialiose taisyklėse,
reikalavimuose atestacijai,
kt.).
5. Aiškus ir konkretus tinkamo
citavimo mokslo darbuose
apibrėžimas mokslo žurnalų
reikalavimuose mokslo
straipsniams.
6. Citavimo klausimai
(iš)sprendžiami mokslininkų
ir tyrėjų darbo grupėse (pvz.,
vykdant projektą, rengiant
bendrą publikaciją).
7. Aiškios ir konkrečios
sankcijos, nustačius
netinkamo citavimo atvejus,
taikomos nacionaliniu
lygmeniu (pvz., apribojamos
galimybės gauti nacionalinį
finansavimą).
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... moksliniame straipsnyje
svetimos idėjos, mintys, faktai pateikiami
kaip savo nenurodant tikro
jų šaltinio?

... skirtingose to paties
autoriaus
publikacijose pristatomi dideli
kiekiai jau
publikuoto
teksto?

... tie patys
moksliniai
tekstai perpublikuojami skirtinguose
leidiniuose?

... turimi
rezultatai
dirbtinai
išskaidomi į smulkias publikacijas?

11 PRIEDAS
... rengiant
mokslinį straipsnį verčiama
nepagrįstai
gausiai cituoti
konkrečius
autorius, mokslo leidinius?

... moksliniame straipsnyje
sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai,
autoriai, mokslo leidiniai?

... moksliniame straipsnyje
svetimos idėjos, mintys, faktai pateikiami
kaip savo nenurodant tikro
jų šaltinio?

... skirtingose to paties
autoriaus
publikacijose pristatomi dideli
kiekiai jau
publikuoto
teksto?

... tie patys
moksliniai
tekstai perpublikuojami skirtinguose
leidiniuose?

... turimi
rezultatai
dirbtinai
išskaidomi į smulkias publikacijas?

8. Aiškios ir konkrečios
sankcijos, nustačius
netinkamo citavimo atvejus,
taikomos mokslo draugijų
lygmeniu (pvz., nutraukiama
narystė).
9. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo
citavimo atvejus, taikomos
mokslo organizacijų
lygmeniu (pvz., sankcijos,
analogiškos taikomoms
kitiems mokslinių tyrimų
etikos pažeidimams).
10. Aiškios ir konkrečios
sankcijos, nustačius
netinkamo citavimo atvejus,
taikomos mokslo žurnalų
lygmeniu (pvz., atsisakymas
publikuoti mokslo
straipsnius ateityje).
11. Mokslo žurnalų reikalavimas
patvirtinti kiekvieno
publikuojamo straipsnio
originalumą.
12. Mokslo žurnalų informavimas, jog kiekvienas publikavimui pateiktas straipsnis yra
tikrinamas plagiato
atpažinimo sistemoje.
13. Papildomų kriterijų (pvz.,
citavimas, kitos publikacijos)
naudojimas recenzuojant
mokslo straipsnius.
14. Mokymai ir kitokia
informacijos apie tinkamo
publikavimo ir citavimo
kriterijus ir praktikas sklaida.
15. Diskusijos apie tinkamo
publikavimo ir citavimo
kriterijus ir praktikas mokslo
bendruomenėje.
16. Institucinių etikos vadybos
sistemų įdiegimas mokslo
institucijose.

18. Ar gali būti taikomos ir kitokios priemonės, užtikrinančios tinkamas citavimo ir publikavimo
praktikas, nei išvardintos ankščiau? Jei taip, įrašykite jas.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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19. Kaip manote, kokias ir kokio stiprumo išdavas turi/gali turėti tai, kad ...
Įvertinkite visų išdavų stiprumą kiekvienam atvejui nuo 1 iki 10 balų, kai 1 reikštų, kad nurodyta
išdava (beveik) nepasireiškia konkretaus atvejo rezultate, 10 reikštų, kad nurodyta išdava
pasireiškia ypatingai stipriai konkretaus atvejo rezultate. Įrašykite savo įvertinimą į laukelį. Jei
atskiros išdavos negalite įvertinti balais, laukelyje rašykite 00
...
... pateikia- ... mokslinių ... mokslinių ... mokslinių ... daromas
straipsnių spaudimas recenzentas
straipsnių
mos priešta- straipsnių
verčia
recenza- recenzentui
recenzarecenzaringos
straipsnio
siekiant
mokslinių vimas būna vimas būna vimas būna
autorius
gauti tenneprofetendenneobjekstraipsnių
įtraukti jį į
dencingą
sionalus,
cingas?
tyvus?
recenzijos?
autorių
atmestinis? straipsnio
sąrašą?
recenziją?
1. Daro emocinę žalą straipsnių
autoriams (pvz., nuoskauda,
nepasitenkinimas, nusivylimas).
2. Daro žalą straipsnių autorių statusui (pvz., menkesnis pasitikėjimas, nepakankamas gebėjimų
įvertinimas institucijose).
3. Riboja straipsnių autorių karjerą,
kilimą hierarchinėmis
pozicijomis moksle.
4. Didina straipsnių autorių
nepasitikėjimą mokslo sistema,
mokslo reikalingumu (formuoja
požiūrį „mokslas dėl mokslo“).
5. Sudaro sąlygas atskirų individų
pasiekimų iškraipymams ir tuo
būdu sukuria sąlygas nesąžiningai
konkurencijai.
6. Sukuria prielaidas mokslo
bendruomenės demoralizavimui.
7. Sukuria prielaidas mokslo
bendruomenės demotyvavimui.
8. Mažina tyrimo rezultatų bei
mokslinio straipsnio patikimumą
ir validumą, ir tuo būdu riboja
tyrimų rezultatų panaudojimo
praktikoje galimybes.
9. Menkina mokslo žurnalo, kuriam
teikiamų straipsnių recenzavimo
procese pasitaiko tokia praktika,
prestižą.
10. Menkina mokslo srities, kurios
mokslinių straipsnių recenzavimo
procese pasitaiko tokios
praktikos, prestižą.
11. Trikdo mokslinės informacijos
sklaidą ir apriboja mokslinę
diskusiją, dėl ko stabdomas ir
mokslo progresas.
12. Mažina tarpusavio pasitikėjimą
mokslo bendruomenėje.
13. Mažina pasitikėjimą tyrimų
rezultatais ir mokslu visuomenėje
apskritai.
14. Mažina pasitikėjimą mokslo
bendruomene kaip profesine
grupe.
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20. Ar netinkamos mokslinių straipsnių recenzavimo praktikos gali turėti ir kitokias išdavas, nei
išvardintos aukščiau? Jei taip, įrašykite jas
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
21. Kaip manote, kieno taikomos ir kokios priemonės leistų panaikinti ar bent apriboti tai, kad ...
Įvertinkite pateiktų priemonių stiprumą kiekvienam atvejui nuo 1 iki 10 balų, kai 1 reikštų, kad
nurodyta priemonė (beveik) nepaveiki konkrečiam atvejui, 10 reikštų, kad nurodyta priemonė
ypatingai stipri konkrečiam atvejui. Įrašykite savo įvertinimą į laukelį. Jei atskiros priemonės
negalite įvertinti balais, laukelyje rašykite 00.
...
... pateikia- ... mokslinių ... mokslinių ... mokslinių ... daromas
straipsnių spaudimas recenzentas
straipsnių
mos priešta- straipsnių
verčia
recenza- recenzentui
recenzarecenzaringos
straipsnio
siekiant
mokslinių vimas būna vimas būna vimas būna
autorius
gauti tenneprofetendenneobjekstraipsnių
įtraukti jį į
dencingą
sionalus,
cingas?
tyvus?
recenzijos?
autorių
atmestinis? straipsnio
sąrašą?
recenziją?
1. Aiškus ir konkretus mokslinių
kūrinių recenzavimo kriterijų ir
procedūrų apibrėžimas
įstatymuose ir kituose
nacionaliniuose teisės aktuose
(pvz., autorinių teisių įstatyme).
2. Aiškus ir konkretus mokslinių
kūrinių recenzavimo kriterijų ir
procedūrų apibrėžimas mokslo
politikos įgyvendinimo
dokumentuose (pvz., Švietimo ir
mokslo ministerijos
dokumentuose, Lietuvos mokslo
tarybos dokumentuose).
3. Aiškus ir konkretus mokslinių
kūrinių recenzavimo kriterijų ir
procedūrų apibrėžimas mokslo
draugijų nuostatose (pvz.,
Lietuvos mokslininkų sąjungos
Etikos kodekse, mokslo draugijų
dokumentuose).
4. Aiškus ir konkretus mokslinių
kūrinių recenzavimo kriterijų ir
procedūrų apibrėžimas mokslo
organizacijų dokumentuose (pvz.,
Etikos kodeksuose, specialiose
taisyklėse, reikalavimuose
atestacijai, kt.).
5. Aiškus ir konkretus mokslinių
kūrinių recenzavimo kriterijų ir
procedūrų apibrėžimas mokslo
žurnalų reikalavimuose mokslo
straipsniams.
6. Aiškios ir konkrečios sankcijos,
nustačius netinkamo recenzavimo
atvejus, taikomos nacionaliniu
lygmeniu (pvz., apribojamos
galimybės vykdyti ekspertinę
veiklą).
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...
... pateikia- ... mokslinių ... mokslinių ... mokslinių ... daromas
straipsnių spaudimas recenzentas
straipsnių
mos priešta- straipsnių
verčia
recenza- recenzentui
recenzarecenzaringos
straipsnio
siekiant
mokslinių vimas būna vimas būna vimas būna
autorius
gauti tenneprofetendenneobjekstraipsnių
įtraukti jį į
dencingą
sionalus,
cingas?
tyvus?
recenzijos?
autorių
atmestinis? straipsnio
sąrašą?
recenziją?
7. Aiškios ir konkrečios sankcijos,
nustačius netinkamo recenzavimo
atvejus, taikomos mokslo
draugijų lygmeniu (pvz.,
nutraukiama narystė).
8. Aiškios ir konkrečios sankcijos,
nustačius netinkamo recenzavimo
atvejus, taikomos mokslo
organizacijų lygmeniu (pvz.,
sankcijos, analogiškos
taikomoms kitiems mokslinių
tyrimų etikos pažeidimams).
9. Aiškios ir konkrečios sankcijos,
nustačius netinkamo recenzavimo
atvejus, taikomos mokslo žurnalų
lygmeniu (pvz., atsisakymas
recenzento paslaugų, „juodojo
sąrašo“ viešinimas).
10. Nuolatinis recenzentų keitimas
mokslo žurnaluose.
11. Iškilus konfliktui, galimybė
sužinoti kas recenzavo straipsnį.
12. Mokymai ir kitokios informacijos
apie tinkamo recenzavimo
kriterijus ir praktikas sklaida.
13. Diskusijos apie tinkamo
recenzavimo kriterijus ir
praktikas mokslo bendruomenėje.
14. Institucinių etikos vadybos
sistemų įdiegimas mokslo
institucijose.

22. Ar gali būti taikomos ir kitokios priemonės, užtikrinančios tinkamas mokslinių straipsnių
recenzavimo praktikas, nei išvardintos ankščiau? Jei taip, įrašykite jas.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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12 PRIEDAS.
Pirminiai projekto „Akademinė autorystė: normatyvinis
apibrėžimas ir empirinė realybė“, AcadAu (2013-05-29
sutartis NR. MIP-082/2013) anketinės apklausos duomenys.
1 lentelė. Socio-demografinės apklausos dalyvių charakteristikos
Lytis

Vyras
Moteris
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

Mokslo sritis

Mokslo laipsnis /
pedagoginis vardas

Darbovietė

Atliekama veikla

Pav.

Fizinių moksl. sr.
Gamtos moksl. sr.
Humanitarinių moksl. sr.
Medicinos moksl. sr.
Socialinių moksl.sr.
Technologijos moksl.sr.
Žemės ū.moksl.sr.
Kita
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:
Be mokslo l. (magistras, asistentas, kt.)
Doktorantė/doktorantas
Mokslų daktaro
Docento
Dr. / Docento
Habilituoto mokslų daktaro (habilitacijos procedūra)
Dr. / Profesoriaus
Habil. dr. /Profesoriaus
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:
Universitetas
Mokslinių tyrimų institutas
Kolegija
Kita
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:
Pedagoginis darbas
Mokslinis tiriamasis darbas
Administracinis darbas
Kita
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:
Ne
Taip
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:
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N
84
67
151
997
1148
23
18
17
12
39
16
3
23
151
997
1148
7
7
65
6
33
8
11
8
145
1003
1148
84
25
0
41
150
998
1148
25
25
1
99
150
998
1148
91
57
148
1000
1148

%
55,6
44,4
13,2
86,8
100,0
15,2
11,9
11,3
7,9
25,8
10,6
2,0
15,2
13,2
86,8
100,0
4,8
4,8
44,8
4,1
22,8
5,5
7,6
5,5
12,6
87,4
100,0
56
16,7
0
27,3
13,1
86,9
100,0
16,7
16,7
0,7
66
13,1
86,9
100,0
61,5
38,5
12,9
87,1
100,0
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1 lentelės tęsinys. Socio-demografinės apklausos dalyvių charakteristikos
Amžius
Dirba nuo

Min. reikšmė
25
1969

Vidurkis
44,9
1995,25

Std. nuokr.
11,196
11,348

Maks. reikšmė
72
2013

PASTABOS
Mokslo sritis: „Kita“ respondentų pateikti atsakymo variantai biomedicinos mokslo sritis -1.Dauguma respondentų
įvardija dirbantys dvejose mokslo srityse. Dažniausiai įvardinama: fizinių ir technologijos mokslų sritys; fiziniai ir
gamtos; humanitariniai ir socialiniai; Po vieną atsakymo variantą: humanitariniai ir medicinos, medicinos ir
technologijų, technologijų ir socialiniai, gamtos ir žemės ūkio, žemės ūkio ir technologijų, gamtos ir socialiniai.
Keletas respondentų įvardijo dirbantys daugiau kaip dvejose mokslo srityse: fizinių, gamtos ir technologijų (3);
socialinių, technologijų ir žemės ūkio (1); fizinių, socialinių ir technologijų (1).
Mokslo laipsnis: „Kita“ respondentų pateikti variantai: lektorė be mokslinio laipsnio-1; doktorantas/doktorantė - 5;
asistentas-1; magistras - 4; lektorė-1; baigtos doktorantūros studijos, neginta disertacija -1. Daugiausiai respondentų
įvardijo turintys du mokslinius laipsnius ir/ar pedagoginius vardus: daugiausiai (apytikriai 35 resp.) – mokslų
daktaro ir docento; mokslų daktaro ir profesoriaus (10 resp.); habilituoto mokslų daktaro (habilitacijos procedūra) ir
profesoriaus (9). Keturis mokslinius laipsnius ir/ar pedagoginius vardus įvardijo turintys 2 resp. (mokslų daktaro,
habilituoto mokslų daktaro (habilitacijos procedūra, docento, profesoriaus; mokslų daktaro, docento, profesoriaus,
kita (neįvardinta))
Darbovietė: „Kita“ respondentų pateikti variantai: NVO sektoriuje, klinikos, ligoninė, akademija, individuali
veikla, privačiai. Vienas variantas tik pažymėta „kita“, bet neįvardinta tiksliai. Daugiausia derinamas darbas
universitete ir mokslinių tyrimų institute, universitete ir kolegijoje bei universitete ir ligoninėje. Taip pat derinamos
ir trys darbovietės: universitetas, mokslinių tyrimų institutas ir kolegija; universitetas, mokslinių tyrimų institutas ir
ligoninė; universitetas, mokslinių tyrimų institutas ir privačiai.
Pareigos: „Kita“ respondentų pateikti variantai: gydytojas; gydomąjį; klinikinį; studijuoja doktorantūroje;
bibliotekoje. Vienas variantas „kita“ tik įrašyta, bet nepatikslinta. Daugiausia respondentų pažymėjo, jog dirba tiek
pedagoginį tiek mokslinį-tiriamąjį darbą (apytikriai šias veiklas pažymėjo 60 resp.); taip pat nemažai respondentų
(23), pažymėjo jog dirba pedagoginį, mokslinį-tiriamąjį darbą bei administracinį, t. y, atlieka visas tris veiklas. 6
pažymėjo jog derina mokslinį – tiriamąjį ir administracinį, o 2 - pedagoginį ir administracinį; 6 pažymėjo jog
pedagoginį, administracinį ir gydomąjį/klinikinį, 1- pedagoginį, administracinį ir darbą bibliotekoje.

9 klausimas. Ar rengiant ir/arba teikiant publikavimui savo mokslinius straipsnius Jūs kada nors
buvote tokioje situacijoje, kai ...
9.1 lentelė. ... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo įtrauktas asmuo (asmenys), tiesiogiai
neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai prie straipsnio rengimo?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
51
36
43


4,4
3,1
3,7

Galiojantis 
33,8
23,8
28,5

Sukauptinis 
33,8
57,6
86,1

21

1,8

13,9

100,0

151
997
1148

13,2
86,8
100,0

100,0
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9.2 lentelė. ...į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo verčiama įrašyti tiesiogiai prie publikuojamo
straipsnio rengimo neprisidėjusį asmenį (asmenis), pasinaudojant institucine ar kita galia?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
94
24
21


8,2
2,1
1,8

Galiojantis 
63,5
16,2
14,2

Sukauptinis 
63,5
79,7
93,9

9

,8

6,1

100,0

148
1000
1148

12,9
87,1
100,0

100,0

9.3 lentelė. ... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo neįtrauktas asmuo (asmenys), reikšmingai
prisidėjęs prie straipsnio rengimo?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
115
22
9


10,0
1,9
,8

Galiojantis 
77,7
14,9
6,1

Sukauptinis 
77,7
92,6
98,6

2

,2

1,4

100,0

148
1000
1148

12,9
87,1
100,0

100,0

9.4 lentelė. ... mokslinio straipsnio autorių sąrašas buvo išdėstytas tendencingai, t.y. ne atsižvelgiant į
faktinį autorių indėlį rengiant publikuojamą straipsnį, bet pagal autorių galios pozicijas ar kitus su
straipsnio rengimu nesusijusius kriterijus?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
91
24
22


7,9
2,1
1,9

Galiojantis 
62,3
16,4
15,1

Sukauptinis 
62,3
78,8
93,8

9

,8

6,2

100,0

146
1002
1148

12,7
87,3
100,0

100,0

9.5 lentelė. ... buvo daromas spaudimas nepagrįstai gausiai cituoti nurodomą autorių (autorius) ir/arba
mokslo leidinį (leidinius)?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
103
26
14


9,0
2,3
1,2

Galiojantis 
69,1
17,4
9,4

Sukauptinis 
69,1
86,6
96,0

6

,5

4,0

100,0

149
999
1148

13,0
87,0
100,0

100,0
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9.6 lentelė. ... rengiant mokslinį straipsnį buvo sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai,
autoriai, mokslo leidiniai?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
133
7
8


11,6
,6
,7

Galiojantis 
88,7
4,7
5,3

Sukauptinis 
88,7
93,3
98,7

2

,2

1,3

100,0

150
998
1148

13,1
86,9
100,0

100,0

9.6 lentelė. ... rengiant mokslo straipsnį svetimos idėjos, mintys, faktai buvo pateikiama kaip savo,
nenurodant tikrojo jų šaltinio?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
121
21
5


10,5
1,8
,4

Galiojantis 
80,7
14,0
3,3

Sukauptinis 
80,7
94,7
98,0

3

,3

2,0

100,0

150
998
1148

13,1
86,9
100,0

100,0

9.8 lentelė. ... du ar daugiau publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzentai pateikė
prieštaringas recenzijas?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
49
60
31


4,3
5,2
2,7

Galiojantis 
33,6
41,1
21,2

Sukauptinis 
33,6
74,7
95,9

6

,5

4,1

100,0

146
1002
1148

12,7
87,3
100,0

100,0

9.9 lentelė. ... publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzijoje buvo remiamasi išskirtinai
asmenine nuomone ir patirtimi, bet ne faktais ar objektyviais kriterijais?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
61
57
23


5,3
5,0
2,0

Galiojantis 
41,2
38,5
15,5

Sukauptinis 
41,2
79,7
95,3

7

,6

4,7

100,0

148
1000
1148

12,9
87,1
100,0

100,0
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9.10 lentelė. ... publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzijoje buvo remiamasi išskirtinai
asmenine nuomone ir patirtimi, bet ne faktais ar objektyviais kriterijais?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
46
60
39


4,0
5,2
3,4

Galiojantis 
31,1
40,5
26,4

Sukauptinis 
31,1
71,6
98,0

3

,3

2,0

100,0

146
1002
1148

12,9
87,1
100,0

100,0

9.11 lentelė. ... buvo mėginama daryti įtaką recenzento veiklai nepagrįstai siekiant gauti teigiamą ar
neigiamą mokslinio straipsnio recenziją?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
121
13
12


10,5
1,1
1,0

Galiojantis 
81,8
8,8
8,1

Sukauptinis 
81,8
90,5
98,6

2

,2

1,4

100,0

148
1000
1148

12,9
87,1
100,0

100,0

9.12 lentelė. ... recenzentas atskleidė savo tapatybę straipsnio autoriui (autoriams) ir darė spaudimą būti
bendraautoriumi, grasindamas neigiama recenzija, pažintimi su redaktoriumi, kt.?
Kategorijos
Ne, niekada
Taip, vieną ar kelis kartus
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė
praktika mano akademinėje aplinkoje
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano
akademinėje aplinkoje
Iš viso:
Neatsakė:
Galutinis iš viso:

N
140
5
2


12,2
,4
,2

Galiojantis 
94,6
3,4
1,4

Sukauptinis 
94,6
98,0
99,3

1

,1

,7

100,0

148
1000
1148

12,9
87,1
100,0

100,0
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11 klausimas. Kaip manote, kokias ir kokio stiprumo išdavas turi/gali turėti tai, kad mokslinio straipsnio autorių sąraše ...
... autorių eilė
... atsiranda
... atsiranda
... nenurodomi,
... nurodomi
reikšmingai prie reikšmingai prie jo asmenys tik dėl asmenys rezultate pateikiama ne
pagal indėlį į
susitarimo būti
rengimo prisidėję to, jog užima
jo rengimo
straipsnio
vadovaujančias prirašytais ir kartu
asmenys?
neprisidėję
rengimą?
tikintis analogiško
pareigas?
asmenys?
prirašymo prie jų
straipsnių?
Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
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7,1

3,118

8,51

2,911

7,72

3,025

5,78

3,348

5,72

3,366

6,66

3,192

8,22

2,873

7,29

3,192

5,56

3,452

5,26

3,490

6,26

3,367

7,61

3,310

6,83

3,467

5,52

3,371

4,96

3,461

7,62

3,215

8,04

3,215

7,87

3,202

6,90

3,489

5,75

3,587

7,35

3,121

8,08

3,221

7,92

3,019

6,36

3,486

5,53

3,562

7,52

3,101

7,92

3,184

8,06

2,968

6,95

3,378

5,85

3,732

8,27

2,744

8,56

2,771

8,45

2,633

7,65

2,974

6,11

3,733

4,59

3,481

4,52

3,485

4,62

3,408

4,23

3,230

3,71

3,198

5,65

3,556

5,44

3,741

5,91

3,540

5,23

3,550

4,63

3,627

7,19

3,390

7,32

3,448

7,49

3,288

6,65

3,497

5,68

3,715

5,80

3,717

5,72

3,900

6,02

3,849

5,42

3,785

4,69

3,840

4,96

3,517

5,41

3,676

5,30

3,628

4,65

3,334

4,07

3,293

7,37
5,86
5,92

3,029
3,543
3,553

7,79
6,07
6,13

3,121
3,666
3,765

7,87
6,05
6,34

2,940
3,675
3,638

7,05
5,41
5,65

3,134
3,673
3,685

6,10
4,34
4,68

3,539
3,469
3,676
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1. Daro emocinę žalą sąžiningai dirbusiesiems (pvz., nuoskauda, nepasitenkinimas,
nusivylimas, kt.).
2. Daro žalą sąžiningai dirbusiųjų statusui (pvz., menkesnis pasitikėjimas jais,
nepakankamas gebėjimų įvertinimas institucijoje).
3. Riboja sąžiningai dirbusiųjų karjerą, kilimą hierarchinėmis pozicijomis moksle.
4. Didina sąžiningai dirbančių nepasitikėjimą mokslo sistema, mokslo reikalingumu
(pvz., formuoja požiūrį „mokslas dėl mokslo“).
5. Demotyvuoja sąžiningai dirbančiuosius (pvz., talentingus mokslininkus verčia
ieškoti kitų (sąžiningų) mokslo institucijų užsienyje arba keisti profesinės veiklos
sritį).
6. Demoralizuoja sąžiningai dirbančiuosius (pvz., formuoja požiūrį „viskas galima,
jei tik naudinga“).
7. Iškraipo faktinius atskirų individų pasiekimus ir tuo būdu sukuria sąlygas
nesąžiningai konkurencijai.
8. Mažina tyrimo rezultatų bei mokslinio straipsnio patikimumą ir validumą, ir tuo
būdu riboja tyrimų rezultatų panaudojimo praktikoje galimybes.
9. Menkina mokslo žurnalo, kuriame pasitaiko tokie autorystės atvejai, prestižą.
10. Menkina mokslo organizacijos, kurioje palaikomos tokios autorystės praktikos,
prestižą.
11. Menkina mokslo srities, kurioje praktikuojamos tokios autorystės formos, prestižą.
12. Trikdo mokslinės informacijos sklaidą ir apriboja mokslinę diskusiją, dėl ko
stabdomas ir mokslo progresas.
13. Mažina tarpusavio pasitikėjimą mokslo bendruomenėje.
14. Mažina pasitikėjimą tyrimų rezultatais ir mokslu visuomenėje apskritai.
15. Mažina visuomenės pasitikėjimą mokslo bendruomene kaip profesine grupe.

12 PRIEDAS
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13 klausimas. Kaip manote, kieno taikomos ir kokios priemonės leistų panaikinti ar bent apriboti tai, kad mokslinio straipsnio autorių sąraše ...
... atsiranda
asmenys rezultate ... autorių eilė
... atsiranda
pateikiama ne
asmenys tik dėl susitarimo būti
to, jog užima prirašytais ir kartu pagal indėlį į
straipsnio
vadovaujančias tikintis analogiško
rengimą?
prirašymo prie jų
pareigas?
straipsnių?
Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
... nurodomi
reikšmingai prie
jo rengimo
neprisidėję
asmenys?

555

4,84

3,634

5,45

3,730

5,25

3,646

4,70

3,698

4,56

3,537

5,31

3,486

5,83

3,614

5,77

3,470

5,18

3,536

4,92

3,468

4,70

3,332

4,93

3,447

4,61

3,278

4,64

3,407

4,28

3,290

5,27

3,276

5,55

3,390

5,28

3,260

5,02

3,364

4,71

3,334

6,03

3,286

5,80

3,467

5,55

3,421

5,28

3,544

5,62

3,439

6,67

3,266

6,30

3,556

6,17

3,574

6,13

3,649

6,34

3,510

7,12

3,303

7,07

3,378

7,23

3,248

6,54

3,551

6,10

3,691

4,98

3,692

4,71

3,607

4,72

3,686

4,57

3,689

4,41

3,659

6,02

3,264

5,82

3,409

5,79

3,265

5,67

3,417

5,35

3,408

6,37

3,362

6,35

3,388

6,31

3,321

5,92

3,546

5,72

3,524

4,30

3,340

4,07

3,388

4,24

3,357

4,23

3,472

4,18

3,475

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

1. Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimas įstatymuose ir
kituose nacionaliniuose teisės aktuose (pvz., autorinių teisių įstatyme).
2. Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimas mokslo politikos
įgyvendinimo dokumentuose (pvz., Švietimo ir mokslo ministerijos
dokumentuose, Lietuvos mokslo tarybos dokumentuose).
3. Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimas mokslo draugijų
nuostatose (pvz., Lietuvos mokslininkų sąjungos Etikos kodekse, mokslo draugijų
dokumentuose).
4. Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimas mokslo organizacijų
dokumentuose (pvz., Etikos kodeksuose, specialiose taisyklėse, reikalavimuose
atestacijai, kt.).
5. Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių autorystės apibrėžimas mokslo žurnalų
reikalavimuose mokslo straipsniams.
6. Autorystės klausimai (iš)sprendžiami mokslininkų ir tyrėjų darbo grupėse (pvz.,
vykdant projektą, rengiant bendrą publikaciją).
7. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamos autorystės atvejus, taikomos
nacionaliniu lygmeniu (pvz., apribojamos galimybės gauti nacionalinį
finansavimą).
8. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamos autorystės atvejus, taikomos
mokslo draugijų lygmeniu (pvz., nutraukiama narystė).
9. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamos autorystės atvejus, taikomos
mokslo organizacijų lygmeniu (pvz., sankcijos, analogiškos taikomoms kitiems
mokslinių tyrimų etikos pažeidimams).
10. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamos autorystės atvejus, taikomos
mokslo žurnalų lygmeniu (pvz., atsisakymas publikuoti mokslo straipsnius
ateityje).
11. Mokslo žurnalų reikalavimas pateikti dokumentą, liudijantį kiekvieno
publikuojamo straipsnio autoriaus indėlį rengiant teikiamą publikavimui straipsnį.

... nenurodomi,
reikšmingai prie
jo rengimo
prisidėję
asmenys?
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... nurodomi
reikšmingai prie
jo rengimo
neprisidėję
asmenys?
Vidurkis
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12. Mokslo žurnalų reikalavimas, kad kiekvienas teikiamo publikavimui straipsnio
autorius asmeniškai patvirtintų savo indėlį rengiant straipsnį.
13. Papildomų kriterijų (pvz., citavimas, kitos publikacijos) naudojimas recenzuojant
mokslo straipsnius.
14. Mokymai ir kitokios informacijos apie sąžiningos autorystės kriterijus ir praktikas
sklaida.
15. Diskusijos apie sąžiningos autorystės kriterijus ir praktikas mokslo
bendruomenėje.
16. Periodiškas autorystės praktikų tikrinimas, siekiant patikrinti, ar laikomasi
sąžiningos autorystės kriterijų.
17. Institucinių etikos vadybos sistemų įdiegimas mokslo institucijose.

... nenurodomi,
reikšmingai prie
jo rengimo
prisidėję
asmenys?

... atsiranda
asmenys rezultate ... autorių eilė
... atsiranda
pateikiama ne
asmenys tik dėl susitarimo būti
to, jog užima prirašytais ir kartu pagal indėlį į
straipsnio
vadovaujančias tikintis analogiško
rengimą?
prirašymo prie jų
pareigas?
straipsnių?

Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
nuokr.

4,63

3,475

4,46

3,490

4,54

3,417

4,18

3,472

4,25

3,501

3,03

2,951

3,15

3,067

3,07

3,045

2,99

3,090

2,84

2,861

4,55

3,194

4,46

3,205

4,33

3,175

4,42

3,235

4,29

3,217

5,12

3,201

5,05

3,261

4,88

3,270

5,05

3,309

4,60

3,212

5,07

3,486

4,95

3,530

4,95

3,392

4,68

3,583

4,67

3,479

5,00

3,528

4,84

3,538

4,84

3,505

4,76

3,545

4,54

3,466

13 klausimas. Tęsinys

557

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

... rengiant mokslinį straipsnį
verčiama nepagrįstai gausiai
cituoti konkrečius
autorius, mokslo
leidinius?
Vidurkis Std.
nuokr.

558

1. Daro emocinę žalą sąžiningai dirbantiesiems (pvz., nuoskauda,
nepasitenkinimas, nusivylimas).
2. Daro žalą sąžiningai dirbančiųjų statusui (pvz., menkesnis pasitikėjimas jais, nepakankamas gebėjimų įvertinimas institucijoje).
3. Riboja sąžiningai dirbančiųjų karjerą, kilimą hierarchinėmis
pozicijomis moksle.
4. Didina sąžiningai dirbančių nepasitikėjimą mokslo sistema, mokslo
reikalingumu (formuoja požiūrį „mokslas dėl mokslo“).
5. Demotyvuoja sąžiningai dirbančiuosius (pvz., talentingus
mokslininkus verčia ieškoti kitų (sąžiningų) mokslo institucijų
užsienyje arba keisti profesinės veiklos sritį).
6. Demoralizuoja sąžiningai dirbančiuosius (pvz., formuoja požiūrį
„viskas galima, jei tik naudinga“).
7. Iškraipo faktinius atskirų individų pasiekimus ir tuo būdu sukuria
sąlygas nesąžiningai konkurencijai.
8. Mažina tyrimo rezultatų bei mokslinio straipsnio patikimumą ir
validumą, ir tuo būdu riboja tyrimų rezultatų panaudojimo
praktikoje galimybes.
9. Menkina mokslo žurnalo, kuriame publikuojami savi-plagiato,
daugybiniai, smulkinami straipsniai ir/arba palaikomos netinkamos
citavimo praktikos, prestižą.
10. Menkina mokslo organizacijos, kurioje palaikomos tokios citavimo
praktikos, prestižą.
11. Menkina mokslo srities, kurioje praktikuojamos tokios citavimo
formos, prestižą.
12. Trikdo mokslinės informacijos sklaidą ir apriboja mokslinę
diskusiją, dėl ko stabdomas ir mokslo progresas.
13. Mažina tarpusavio pasitikėjimą mokslo bendruomenėje.
14. Mažina pasitikėjimą tyrimų rezultatais ir mokslu visuomenėje apskritai.
15. Mažina pasitikėjimą mokslo bendruomene kaip profesine grupe.

... moksliniame
straipsnyje sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi
darbai, autoriai,
mokslo leidiniai?
Vidurkis Std.
nuokr.

... moksliniame
straipsnyje
svetimos idėjos,
mintys, faktai
pateikiami kaip
savo nenurodant
tikro jų šaltinio?
Vidurkis Std.
nuokr.

... turimi
... skirtingose to
... tie patys
rezultatai
paties autoriaus
moksliniai
dirbtinai
publikacijose
tekstai
pristatomi dideli perpublikuojami išskaidomi į
smulkias
kiekiai jau
skirtinguose
publikacijas?
publikuoto
leidiniuose?
teksto?
Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std.
nuokr.
nuokr.
nuokr.

6,58

3,598

7,54

3,077

8,47

2,902

7,51

2,915

7,84

2,817

5,73

3,253

6,47

3,504

7,28

3,263

8,24

2,834

7,26

2,944

7,61

2,916

5,82

3,265

5,51

3,574

6,00

3,602

7,31

3,419

6,16

3,289

6,69

3,381

5,34

3,260

7,59

3,081

7,97

2,781

8,59

2,529

7,82

2,634

8,08

2,491

6,53

3,185

7,15

3,092

7,47

3,004

8,28

2,599

7,36

2,874

7,59

2,796

6,19

3,200

7,04

3,221

7,34

3,092

8,05

2,903

7,46

2,991

7,62

2,894

6,15

3,407

7,71

2,918

8,08

2,755

8,52

2,459

7,93

2,559

8,20

2,536

7,00

3,032

6,83

3,250

7,49

3,292

7,96

3,044

6,80

3,280

6,56

3,477

5,67

3,408

7,06

3,168

7,63

3,066

8,25

2,629

7,85

2,735

7,85

2,798

6,55

3,394

7,43

2,967

7,84

2,800

8,48

2,475

7,91

2,616

7,92

2,609

6,64

3,174

6,34

3,169

6,84

3,124

7,49

2,873

7,07

2,877

6,84

3,067

5,74

3,323

6,62

3,280

7,37

3,212

7,83

2,845

7,18

2,970

6,86

3,085

5,81

3,101

7,18
6,45
6,55

3,331
3,409
3,618

7,57
7,19
7,25

3,163
3,178
3,299

8,48
7,63
7,71

2,787
3,064
3,179

7,43
6,81
6,80

2,923
3,017
3,296

7,63
6,88
6,88

2,911
3,192
3,365

6,01
5,66
5,58

3,319
3,485
3,634

12 PRIEDAS

15 klausimas. Kaip manote, kokias ir kokio stiprumo išdavas turi/gali turėti tai, kad ...

15 klausimas. Tęsinys

559

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

... rengiant mokslinį straipsnį
verčiama nepagrįstai gausiai
cituoti konkrečius
autorius, mokslo
leidinius?
Vidurkis Std.
nuokr.

560

1. Aiškus ir konkretus tinkamo citavimo mokslo darbuose
apibrėžimas įstatymuose ir kituose nacionaliniuose teisės aktuose
(pvz., autorinių teisių įstatyme).
2. Aiškus ir konkretus tinkamo citavimo mokslo darbuose
apibrėžimas mokslo politikos įgyvendinimo dokumentuose (pvz.,
Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentuose, Lietuvos mokslo
tarybos dokumentuose).
3. Aiškus ir konkretus tinkamo citavimo mokslo darbuose
apibrėžimas mokslo draugijų nuostatose (pvz., Lietuvos
mokslininkų sąjungos Etikos kodekse, mokslo draugijų
dokumentuose).
4. Aiškus ir konkretus tinkamo citavimo mokslo darbuose
apibrėžimas mokslo organizacijų dokumentuose (pvz., Etikos
kodeksuose, specialiose taisyklėse, reikalavimuose atestacijai, kt.).
5. Aiškus ir konkretus tinkamo citavimo mokslo darbuose
apibrėžimas mokslo žurnalų reikalavimuose mokslo straipsniams.
6. Citavimo klausimai (iš)sprendžiami mokslininkų ir tyrėjų darbo
grupėse (pvz., vykdant projektą, rengiant bendrą publikaciją).
7. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo citavimo
atvejus, taikomos nacionaliniu lygmeniu (pvz., apribojamos
galimybės gauti nacionalinį finansavimą).
8. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo citavimo
atvejus, taikomos mokslo draugijų lygmeniu (pvz., nutraukiama
narystė).
9. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo citavimo
atvejus, taikomos mokslo organizacijų lygmeniu (pvz., sankcijos,
analogiškos taikomoms kitiems mokslinių tyrimų etikos
pažeidimams).

... moksliniame
straipsnyje sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi
darbai, autoriai,
mokslo leidiniai?
Vidurkis Std.
nuokr.

... moksliniame
straipsnyje
svetimos idėjos,
mintys, faktai
pateikiami kaip
savo nenurodant
tikro jų šaltinio?
Vidurkis Std.
nuokr.

... skirtingose to
... tie patys
... turimi
paties autoriaus
moksliniai
rezultatai
publikacijose
tekstai
dirbtinai
pristatomi dideli perpublikuojami išskaidomi į
kiekiai jau
skirtinguose
smulkias
publikuoto
leidiniuose?
publikacijas?
teksto?
Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std.
nuokr.
nuokr.
nuokr.

4,79

3,539

4,39

3,572

6,16

3,543

5,56

3,622

5,43

3,583

4,53

3,543

4,78

3,655

4,56

3,616

6,07

3,513

5,43

3,634

5,41

3,570

4,35

3,621

4,34

3,130

4,01

3,119

5,13

3,117

4,93

3,187

4,71

3,144

4,12

3,141

4,83

3,238

4,66

3,299

5,82

3,114

5,60

3,173

5,45

3,161

4,77

3,393

5,89

3,596

5,69

3,658

6,75

3,368

6,53

3,471

6,49

3,430

5,31

3,662

5,46

3,220

5,35

3,185

5,86

3,320

5,55

3,249

5,34

3,296

5,03

3,403

5,85

3,343

5,86

3,385

6,78

3,273

6,13

3,301

6,21

3,247

5,07

3,440

4,39

3,380

4,19

3,245

4,76

3,429

4,20

3,206

4,21

3,242

3,77

3,181

5,32

3,352

5,10

3,359

5,60

3,347

5,06

3,246

5,11

3,280

4,63

3,410

12 PRIEDAS

17 klausimas. Kaip manote, kieno taikomos ir kokios priemonės leistų panaikinti ar bent apriboti tai, kad ...

17 klausimas. Tęsinys
... rengiant mokslinį straipsnį
verčiama nepagrįstai gausiai
cituoti konkrečius
autorius, mokslo
leidinius?
Vidurkis Std.
nuokr.

561

... moksliniame
straipsnyje
svetimos idėjos,
mintys, faktai
pateikiami kaip
savo nenurodant
tikro jų šaltinio?
Vidurkis Std.
nuokr.

... skirtingose to
... tie patys
... turimi
paties autoriaus
moksliniai
rezultatai
publikacijose
tekstai
dirbtinai
pristatomi dideli perpublikuojami išskaidomi į
kiekiai jau
skirtinguose
smulkias
publikuoto
leidiniuose?
publikacijas?
teksto?
Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std.
nuokr.
nuokr.
nuokr.

5,61

3,330

5,69

3,389

6,44

3,237

6,07

3,213

6,21

3,321

5,14

3,348

4,09

3,229

4,22

3,250

4,86

3,510

4,70

3,346

4,80

3,356

4,26

3,355

5,31

3,491

5,31

3,521

6,69

3,392

6,59

3,391

6,64

3,431

5,41

3,680

3,72

3,172

3,71

3,131

4,21

3,401

4,15

3,354

3,94

3,265

3,87

3,266

4,65

3,256

4,69

3,197

5,03

3,419

4,84

3,215

4,84

3,260

4,66

3,353

5,34

3,264

5,27

3,234

5,32

3,268

5,27

3,266

5,27

3,266

5,01

3,308

5,04

3,368

5,04

3,272

5,20

3,304

4,99

3,376

5,17

3,347

4,83

3,430

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

10. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo citavimo
atvejus, taikomos mokslo žurnalų lygmeniu (pvz., atsisakymas
publikuoti mokslo straipsnius ateityje).
11. Mokslo žurnalų reikalavimas patvirtinti kiekvieno publikuojamo
straipsnio originalumą.
12. Mokslo žurnalų informavimas, jog kiekvienas publikavimui
pateiktas straipsnis yra tikrinamas plagiato atpažinimo sistemoje.
13. Papildomų kriterijų (pvz., citavimas, kitos publikacijos)
naudojimas recenzuojant mokslo straipsnius.
14. Mokymai ir kitokia informacijos apie tinkamo publikavimo ir
citavimo kriterijus ir praktikas sklaida.
15. Diskusijos apie tinkamo publikavimo ir citavimo kriterijus ir
praktikas mokslo bendruomenėje.
16. Institucinių etikos vadybos sistemų įdiegimas mokslo institucijose.

... moksliniame
straipsnyje sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi
darbai, autoriai,
mokslo leidiniai?
Vidurkis Std.
nuokr.

12 PRIEDAS

17 klausimas. Tęsinys

562

19 klausimas. Kaip manote, kokias ir kokio stiprumo išdavas turi/gali turėti tai, kad ...
... daromas
spaudimas
recenzentui
siekiant gauti
tendencingą
straipsnio
recenziją?
Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
... pateikiamos
prieštaringos
mokslinių
straipsnių
recenzijos?

563

... mokslinių
straipsnių
recenzavimas
būna
tendencingas?

... mokslinių
straipsnių
recenzavimas
būna
neprofesionalus,
atmestinis?

... recenzentas
verčia straipsnio
autorius įtraukti jį
į autorių sąrašą?

Vidurkis

Std.
nuokr.

6,18

3,095

7,96

2,737

7,96

2,865

7,76

2,831

7,38

3,502

8,38

2,929

5,63

3,283

6,99

3,203

6,83

3,293

6,68

3,307

6,68

3,632

7,18

3,482

4,93

3,419

6,41

3,487

6,39

3,515

6,17

3,413

5,87

3,757

6,13

3,671

6,06

3,277

7,58

2,961

7,49

3,040

7,54

2,941

7,51

3,238

7,75

3,097

5,65

3,389

7,53

3,115

7,46

3,175

7,14

3,239

7,51

3,290

7,72

3,118

5,79
5,63

3,455
3,560

7,73
7,53

2,953
3,198

7,65
7,42

2,975
3,201

7,61
7,34

2,954
3,193

7,83
7,59

3,052
3,178

8,18
7,92

2,835
3,097

5,16

3,395

6,62

3,483

6,56

3,496

6,72

3,448

6,56

3,516

6,63

3,435

6,06

3,509

7,62

3,112

7,59

3,174

7,75

3,106

7,61

3,280

7,87

3,116

4,70

3,503

6,47

3,555

6,08

3,591

6,24

3,535

6,13

3,668

6,35

3,680

4,63

3,543

6,46

3,427

6,49

3,431

6,55

3,380

6,32

3,455

6,49

3,412

5,86

3,523

7,42

3,125

7,29

3,200

7,48

3,148

7,51

3,233

7,76

3,182

5,37

3,498

6,53

3,576

6,42

3,583

6,54

3,605

6,46

3,706

6,73

3,593

5,28

3,586

6,64

3,581

6,49

3,615

6,58

3,596

6,58

3,733

6,86

3,692

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA LIETUVOJE

1. Daro emocinę žalą straipsnių autoriams (pvz., nuoskauda,
nepasitenkinimas, nusivylimas).
2. Daro žalą straipsnių autorių statusui (pvz., menkesnis
pasitikėjimas, nepakankamas gebėjimų įvertinimas
institucijose).
3. Riboja straipsnių autorių karjerą, kilimą hierarchinėmis
pozicijomis moksle.
4. Didina straipsnių autorių nepasitikėjimą mokslo sistema, mokslo reikalingumu (formuoja požiūrį „mokslas dėl mokslo“).
5. Sudaro sąlygas atskirų individų pasiekimų iškraipymams ir
tuo būdu sukuria sąlygas nesąžiningai konkurencijai.
6. Sukuria prielaidas mokslo bendruomenės demoralizavimui.
7. Sukuria prielaidas mokslo bendruomenės demotyvavimui.
8. Mažina tyrimo rezultatų bei mokslinio straipsnio patikimumą
ir validumą, ir tuo būdu riboja tyrimų rezultatų panaudojimo
praktikoje galimybes.
9. Menkina mokslo žurnalo, kuriam teikiamų straipsnių
recenzavimo procese pasitaiko tokia praktika, prestižą.
10. Menkina mokslo srities, kurios mokslinių straipsnių
recenzavimo procese pasitaiko tokios praktikos, prestižą.
11. Trikdo mokslinės informacijos sklaidą ir apriboja mokslinę
diskusiją, dėl ko stabdomas ir mokslo progresas.
12. Mažina tarpusavio pasitikėjimą mokslo bendruomenėje.
13. Mažina pasitikėjimą tyrimų rezultatais ir mokslu visuomenėje
apskritai.
14. Mažina pasitikėjimą mokslo bendruomene kaip profesine
grupe.

... mokslinių
straipsnių
recenzavimas
būna
neobjektyvus?

12 PRIEDAS

19 klausimas. Tęsinys

564

21 klausimas. Kaip manote, kieno taikomos ir kokios priemonės leistų panaikinti ar bent apriboti tai, kad ...
... pateikiamos
prieštaringos
mokslinių
straipsnių
recenzijos?

565

... mokslinių
straipsnių
recenzavimas
būna
tendencingas?

... daromas
spaudimas recenzentui siekiant gauti tendencingą straipsnio recenziją?
Vidurkis Std.
nuokr.

Vidurkis

Std.
nuokr.

4,00

3,468

4,13

3,401

3,97

3,413

4,19

3,503

4,29

4,10

3,354

4,40

3,309

4,41

3,360

4,61

3,372

3,76

3,173

4,03

3,198

3,87

3,157

3,96

4,36

3,345

4,54

3,331

4,39

3,249

6,21

3,472

6,51

3,379

6,06

5,40

3,801

6,01

3,641

4,20

3,348

4,67

4,61

3,406

5,14

... recenzentas
verčia straipsnio
autorius įtraukti jį
į autorių sąrašą?
Vidurkis

Std.
nuokr.

3,536

4,35

3,629

4,69

3,407

4,68

3,508

3,151

4,17

3,310

4,26

3,357

4,53

3,225

4,73

3,392

4,81

3,453

3,525

6,63

3,163

5,87

3,633

6,13

3,625

5,87

3,607

6,14

3,649

6,39

3,637

6,49

3,545

3,353

4,28

3,287

4,35

3,385

4,92

3,442

5,13

3,505

3,403

5,08

3,414

5,10

3,427

5,85

3,371

5,72

3,419
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1. Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių recenzavimo kriterijų ir
procedūrų apibrėžimas įstatymuose ir kituose nacionaliniuose
teisės aktuose (pvz., autorinių teisių įstatyme).
2. Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių recenzavimo kriterijų ir
procedūrų apibrėžimas mokslo politikos įgyvendinimo
dokumentuose (pvz., Švietimo ir mokslo ministerijos
dokumentuose, Lietuvos mokslo tarybos dokumentuose).
3. Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių recenzavimo kriterijų ir
procedūrų apibrėžimas mokslo draugijų nuostatose (pvz.,
Lietuvos mokslininkų sąjungos Etikos kodekse, mokslo
draugijų dokumentuose).
4. Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių recenzavimo kriterijų ir
procedūrų apibrėžimas mokslo organizacijų dokumentuose
(pvz., Etikos kodeksuose, specialiose taisyklėse,
reikalavimuose atestacijai, kt.).
5. Aiškus ir konkretus mokslinių kūrinių recenzavimo kriterijų ir
procedūrų apibrėžimas mokslo žurnalų reikalavimuose mokslo
straipsniams.
6. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo
recenzavimo atvejus, taikomos nacionaliniu lygmeniu (pvz.,
apribojamos galimybės vykdyti ekspertinę veiklą).
7. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo
recenzavimo atvejus, taikomos mokslo draugijų lygmeniu
(pvz., nutraukiama narystė).
8. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo
recenzavimo atvejus, taikomos mokslo organizacijų lygmeniu
(pvz., sankcijos, analogiškos taikomoms kitiems mokslinių
tyrimų etikos pažeidimams).

... mokslinių
straipsnių
recenzavimas
būna
neprofesionalus,
atmestinis?
Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
... mokslinių
straipsnių
recenzavimas
būna
neobjektyvus?

12 PRIEDAS

21 klausimas. Tęsinys
... pateikiamos
prieštaringos
mokslinių
straipsnių
recenzijos?
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9. Aiškios ir konkrečios sankcijos, nustačius netinkamo
recenzavimo atvejus, taikomos mokslo žurnalų lygmeniu (pvz.,
atsisakymas recenzento paslaugų, „juodojo sąrašo“ viešinimas).
10. Nuolatinis recenzentų keitimas mokslo žurnaluose.
11. Iškilus konfliktui, galimybė sužinoti kas recenzavo straipsnį.
12. Mokymai ir kitokios informacijos apie tinkamo recenzavimo
kriterijus ir praktikas sklaida.
13. Diskusijos apie tinkamo recenzavimo kriterijus ir praktikas
mokslo bendruomenėje.
14. Institucinių etikos vadybos sistemų įdiegimas mokslo
institucijose.

... mokslinių
straipsnių
recenzavimas
būna
neprofesionalus,
atmestinis?
Vidurkis Std. Vidurkis Std. Vidurkis Std.
nuokr.
nuokr.
nuokr.
... mokslinių
straipsnių
recenzavimas
būna
neobjektyvus?

... mokslinių
straipsnių
recenzavimas
būna
tendencingas?

... daromas
spaudimas recenzentui siekiant gauti tendencingą straipsnio recenziją?
Vidurkis Std.
nuokr.

Vidurkis

Std.
nuokr.

5,96

3,728

6,82

3,290

6,68

3,435

6,97

3,359

6,76

5,35
5,11

3,415
3,732

6,01
5,27

3,371
3,593

5,82
5,21

3,369
3,546

5,80
5,27

3,375
3,591

5,34

3,321

5,54

3,310

5,15

3,358

5,31

5,52

3,286

5,75

3,253

5,37

3,331

4,51

3,322

4,64

3,282

4,39

3,273

... recenzentas
verčia straipsnio
autorius įtraukti jį
į autorių sąrašą?
Vidurkis

Std.
nuokr.

3,556

7,03

3,464

5,55
5,59

3,467
3,669

5,80
5,70

3,450
3,707

3,267

4,92

3,320

5,07

3,250

5,55

3,197

5,31

3,242

5,39

3,186

4,47

3,242

4,44

3,179

4,51

3,170

21 klausimas. Tęsinys
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SUMMARY

SCIENTIFIC RESEARCH ETHICS IN LITHUANIA
Theoretical, empirical and practical definitions in research,
academic ethics, ethics management and other contexts
Monograph
Aurelija Novelskaitė and Raminta Pučėtaitė (eds.)
Vilnius: Lithuanian Social Research Centre, 2015
Summary
UNESCO draft report Ethical Issues in Science Governance and the Science-Society
Relationship (2013) claims that “Science ethics refers to the principles according to which
scientific activity should be conducted and to the mechanisms by which conformity to such
principles is promoted, fostered or ensured”. It is important to point out that Article 1(a)(i) of
the Recommendation on the Status of Scientific Researchers (1974) http://portal.unesco.org/
en/ev.php-URL_ID=13131&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html states that
science is explicitly combined from the various sciences as components and “provides
humankind with knowledge that it can use “to its own advantage”“ and does not make a
distinction between science and technology, fundamental or applied sciences. Additionally,
as highlighted by The European Code of Conduct for Research Integrity (European Science
Foundation and ALLEA, 2011, p. 9 at http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/
Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf), the term of science can refer not only to
the natural and social sciences but also to the humanities as exemplified by the German word
‘Wissenschaft’. Thus, the scope of scientific research ethics is much broader than research
ethics which applies “only to one specific area of professional conduct” (UNESCO, 2013,
p. 4). Science ethics relates not only to the responsibilities of professional researchers but
also to research policy makers and those engaged in the field of communication of scientific
knowledge. In general, the relationship between science and ethics constitutes two problematic
areas. First, it is the area of problems related to the science and society nexus with the emphasis
on socio-ethical research context. Second, it is the area in which research integrity issues arise
with the focus on the standards of conducting research (ESF, ALLEA 2011, p. 10).
Considering the discourse of science ethics globally, in this monograph we raise the
questions related to scientific research and scientific or academic authorship in Lithuanian
academic community: how are they understood, how do they function in Lithuanian research
institutions and why in a particular way? To answer these questions, empirical research was
initiated in the autumn 2009 as a part of research project(s) attempting to deliver answers to
the above mentioned questions. The first research proposal promised not only to make
significant contribution to academic discussion on scientific research ethics by systematically
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and empirically studying the phenomenon in Lithuania, but also to reveal new aspects related
to the ethics of the phenomena in focus, i.e. scientific research and academic authorship and
propose empirically reasoned solutions to the problems. From the viewpoint of developing
scientific knowledge of sociology, it was expected that the findings about a specific social
phenomenon (and a problematic aspect) in Lithuanian science system will contribute to
increasing levels of understanding of science and profession sociology in post-soviet context.
In this respect, we believed that the findings would be interesting to both national and
international academic communities. Besides, bearing in mind the criterion of applicability
of the findings, we expected that the findings will yield benefit to particular stakeholders
such as research and education institutions, editorial boards of scientific journals, research
funding institutions etc. At present, the outcomes of these objectives and expectations are
laid out for the reader’s judgement in the monograph.
This monograph presents the findings of two research projects that were financed by the
Research Council of Lithuania in 2010-2011 and 2013-2015, namely, Scientific Research
Ethics in Lithuania: Situation Analysis (MTEtika) and Academic Authorship: Normative
Definition and Empirical Reality (AcadAu). The monograph consists of six thematic parts
with chapters focusing on different aspects of the themes, the concluding part, description of
methodologies of the empirical studies and the annexes. The introductory part presents the
basis for the research: an overview of the prior research in Lithuania and foreign countries,
EU and national initiatives in the field, conceptual and empirical discussions etc. The six main
parts and the concluding one present the findings of the empirical studies and their discussion.
More precisely, in the first part Understanding of scientific research ethics and assessments
of its situation the leading authors and editors of this monograph dr. Aurelija Novelskaitė
and dr. Raminta Pučėtaitė discuss the findings from a questionnaire survey of the Lithuanian
academic community and interviews with members of ethics committees of Lithuanian
academic institutions that were carried out in 2010-2011. They focus on conceptualisation
and problematisation of scientific research ethics in the country. That is, based on the results
of statistical and content analysis, respective chapters shed the light on definitions of
scientific research ethics, most significant problematic aspects of scientific research ethics
and their potential causes, and assessment of general situation of scientific research ethics in
Lithuania. The subjective definitions and understandings of the research participants are
complemented by the results of legal document analysis regulating science (including
research) ethics which are presented in the second part of the monograph Normative
definitions of scientific research ethics by dr. Anna Lipnevič. The analysis is continued
through the other chapters of this part, searching for the liaison between Lithuanian and EU
documents and focusing on narrower topics of scientific research ethics such as legal aspects
of data protection and researcher safety.
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The key idea of the third part Ethics management of scientific research in Lithuanian
scientific (and academic) organisations is to distinguish problems of scientific research
ethics management based on the findings of document analysis such as ethics codes and
regulations of ethics committees’ activities, interviews with members of ethics committees,
and a survey of Lithuanian academic community. This part argues that it is risky to leave
individuals responsible for management of scientific research ethics. A reason why this is the
case, according to the survey results, is a lack of reflection of ethical dilemmas that are faced
by researchers in the process of conducting research and dealing with ethical violations. A
more detailed analysis of the researchers’ awareness and behaviour when faced with
violations as well as evaluation of the significance of their causes as they were identified in
the survey in 2011 is presented in the fourth part of the monograph Ethical dilemmas and
violations of scientific research ethics: behavior and outcomes, which concludes with a
chapter by dr. A. Lipnevič who analyses complaints to Ombudsman of Academic Ethics and
Procedures of the Republic of Lithuania, the process of their hearings and decisions.
Generally, members of Lithuanian academic community have an institution to which
information or complaints about ethics violations can be addressed (which was not the reality
when conducting research in 2010-2011). Its effectiveness is another question that can be
answered by further research.
Parts five and six concentrate on a separate theme of scientific research (in particular,
presentation and dissemination of research findings) that raises numerous problems, i.e.
scientific (or, as it is more widely used, academic) authorship. More specifically, part five
Definitions and understandings of scientific (academic) authorship by dr. A. Novelskaitė,
doctoral student Reda Adomaitienė and a student of sociology Lina Lapinaitė presents the
findings of the analysis of definitions and understandings of academic authorship and related
aspects which are proposed (and, as it can be believed, used) by international and national
science organisations in respective documents, members of the editorial boards of Lithuanian
scientific journals in interviews and Lithuanian academic community through a survey that
was carried out in 2014. The discussion of these findings continues through part six
Academic authorship: violations and outcomes. It highlights the issues of the sequence of
authors, referencing (including plagiarism) and reviewing in Lithuanian academic community
– the findings from a survey of Lithuanian academic community. Particular attention is given
to the analysis of co-authorship practices as experienced by doctoral students of technological
sciences (which was carried out in addition to the referred projects), definitions of plagiarism
in the documents of Lithuanian science organisations and understandings of plagiarismrelated problems by Lithuanian academic community.
The concluding part The End. What is next? can be traditionally regarded as the
generalization of the overall findings. It raises discussion questions and, based on the empirical
findings that were gained during different years of the research projects, suggests managerial
implications for changing the current situation of scientific research ethics in Lithuania and
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highlights attitudes of the academic community which may raise barriers to establishing ethical
standards in scientific research and maintaining good institutional reputation.
The methodologies of the discussed empirical researches and their findings are presented at
the end of this monograph. The data for the two research projects were collected by two
questionnaire surveys of Lithuanian academic community (2011 and 2014), interview with
members of ethics committees at Lithuanian science institutions (2010-2011) and editorial
boards of international scientific journals published by Lithuanian academic institutions
(2014), and a series of document analysis that focused on legal regulations of scientific
research at national and international level, ethics codes of Lithuanian academic institutions,
and requirements for the authors of scientific journals published by Lithuanian academic
institutions. In sum, the research strategy combined both qualitative and quantitative
approaches and relied on the principles of triangulation in data collection and analysis as well
as context analysis. Annexes to the methodological part contain collected data arrays, data
collection instruments, primary findings and other information which may be useful for
further research in the field.
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