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PA TVIRTINTA
Kauno kolegijos Akademines tarybos
2018 m. lapkricio 20 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-29

PLAGIATO PREVENCIJOS SISTEMOS KAUNO KOLEGIJOJE APRASAS

ISKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plagiato prevencijos sistemos aprasas (toliau - Aprasas) reglamentuoja akademiniu
etikos nuostatu taikyma Kauno Kolegijos (toliau - Kolegijos) studentu ir (ar) klausytoju rasto
darbuose, darbuotoju mokslo ir metodiniuose leidiniuose.

2. Aprase itvirtintos nuostatos grindziamos akademines etikos principais. Plagijavimas,
kaip akademines etikos pazeidimas, nesuderinamas su Kolegijos akademines bendruomenes
vertybemis,

3. Aprase reglamentuojama Kolegijos plagiato prevencijos sistema, apirnanti plagiato
prevencijos priemoniu ir proceduru taikymo dokumentavima, plagijavimo prevencijos priemones
studiju procese, mokslineje ir metodineje veikloje, akademines bendruomenes svietima bei plagiato
prevencijos biikles stebesena.

4. Pagrindines Aprase vartojamos savokos:
4.1. Akademine etika - akademines bendruomenes pripazintos ir Kolegijos akademines

etikos kodekse itvirtintos akademines vertybes, uztikrinancios mokslo ir studiju proceso skaidruma,
akademines bendruomenes nariu akademini sazininguma, tarpusavio pasitikejima, pagarba, lygybe,
teisinguma, nediskriminavima, atsakinguma, tausu istekliu vartojima, akademine laisve, mokslo ir
studiju darbu vertinimo nesaliskuma ir intelektines nuosavybes apsauga.

4.2. Akademinis s~ziningumas - moraliniais principais grindziami reikalavimai, kuriu turi
laikytis akademines bendruomenes nariai. Akademinis saziningumas draudzia plagij avima,
nusirasinejima, duomenu, studiju rasto darbu klastojima, naudojimasi pas aline pagalba, svetimo
studiju darbo / projekto pateikima kaip savo, studiju darbu rasyrna arba kitokio pobudzio uzduociu
atlikima kitiems studijuojantiesiems, vieno dalyko / modulio studiju darbo pateikima atsiskaitant uz
kit'! dalyka / moduli ir kt.

4.3. Akademinis nesaziningumas - akademinio saziningumo principu nesilaikymas,
akademines etikos nusizengimai (nusirasinejimas, plagijavimas, duomenu klastojimas ir kt.).

4.4. Autorius - Kolegijos studentas ir (ar) klausytojas, sukures studijoms skirta rasto darba,
arba darbuotojas, sukures mokslo, mokomaja ir kita publikacija, Autorius prisiima visa atsakornybe
uz kiirinio autoryste ir galimas pasekmes del plagijavimo ar autoriu teisiu pazeidimu,

4.5. Autoriu teises - Lietuvos Respublikos autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo
saugomos autoriu teises j Iiteraturos, mokslo, meno ir kitus kurinius. Autoriu teises ir plagiato
prevencija yra susije saugant autoryste bei siekiant tinkamo kuriniu naudojimo. Plagijavimas nera
teises objektas, taciau plagijavimas gali buti ir kaip autoriu teisiu pazeidimas. Sankcijas uz autoriu
teisiu pazeidimus taiko valstybines institucijos pagal galiojancius salies istatymus. Nuobaudas uz
plagijavima taiko akademines institucijos pagal jq nustatyta tvarka.

4.6. Citavimas - tikslus kiirinio zodziu atkartojirnas, pateikiant juos kabutese ar kitaip
isskiriant tekste, bei nurodant kurinio saltini pagal citavirno taisykles. Citata turi buti trumpa
(sakinio, keleto sakiniu ar pastraipos dydzio) kito kiirinio istrauka, skirta pagristi autoriaus nuomone
ar padaryti nuoroda i kito autoriaus poziuri ar mintis originalo formuluoteje. Citata gali buti
originalo kalba arba isversta i kita kalba, Toks kurinio panaudojimas turi buti saziningas ir neturi
virsyti citavimo tikslui reikalingo masto.

4.7. Perfrazavimas - informacijos is kitu kuriniu pateikimas savo zodziais ir savo stiliumi,
taciau neiskraipant esmes. Perfrazavimas naudojamas analizuojant, apibendrinant, vertinant ir pan.
Perfrazuojant butina atskirti kito autoriaus mintis nuo savu komentaru, tam naudojant mokslinio
stiliaus frazes if nurodant saltini pagal citavimo taisykles.
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4.8. Citavimo taisykles - taisykles, skirtos tinkamai nurodyti studiju ir mokslo darbuose
naudojamus autoriu kurinius ir kitus informacijos saltinius. Cituodami ar perfrazuodarni kurinius ir
kitus informacijos saltinius, autoriai savo darbo tekste turi pateikti nuorodas i saltinius, 0 darbo
pabaigoje - siq saltiniu literatures sarasa. Kolegijoje naudojamos APA tarptautines citavimo
taisykles, kurios nurodytos rasto darbu iforminimo reikalavimuose.

4.9. Plagiatas - tycinis arba neatsargus (del nezinojimo) kito asmens ar asmenu viso darbo
(zodziu, vaizdu, ideju, kompiuteriniu programu, tinklalapiu, meno ir kitu kuriniu) ar jo daliu
pateikimas kaip savo, tinkamai nenurodant darbo saltinio ir autoriaus, nesilaikant citavirno taisykliu.

4.10. Saviplagiatas - to paties ar panasaus darbo pateikimas ar publikavimas dar karta,
siekiant gauti dar viena studiju ar mokslo rezultata; savo publikuoto darbo dalies ar daliu pateikimas
kitame darbe, nenurodant pirminio saltinio,

4.11. Plagiato patikra - rasto darbo patikros procesas su plagiato patikros irankiu, kurio
metu nustatomos darbo teksto sutaptys su kitais kuriniais, Plagiato patikros rezultatas - teksto
sutapties ataskaita, kurioje galima matyti teksto sutapties dydi procentais ir teksto sutaptis su kitais
kuriniais.

4.12. Sutaptis - rasto darbo sutapimai su anksciau parengtu ar publikuotu darbu tekstais.
Sutaptis savaime nera plagiatas, nes gali buti cituojama, aprasytas tas pats saltinis literatures sarase
ir kita. Teksto sutapti kaip plagiato atveji gali identifikuoti atsakingas asmuo.

4.13. Plagiato prevencijos ir patikros objektai - studentu savarankiski rasto darbai
(referatai, baigiamieji ir kiti darbai), skirti pasiektiems studiju dalyko / modulio ir studiju programos
rezultatams pademonstruoti; darbuotoju publikacijos (moksliniai ir kiti straipsniai, mokomieji
leidiniai) ir metodines priemones,

IISKYRIUS
PLAGIJA VIMO PREVENCIJOS PRIEMONES STUDIJV PROCESE

5. Kolegijoje taikomos sios prevencijos priemones, rengiant ir pateikiaut studijq
dalyko / modulio savarankisku rasto darbu uzduotis:

5.1. Studiju krypciu komitetas ar katedros vedejas (priklausomai nuo paskirstytu funkciju
Kolegijos patvirtintuose dokumentuose) periodiskai perziuri studiju dalyku / moduliu savarankisku
rasto darbu uzduotis, numato jll tikslinguma, tinkama skaiciu semestruose, pateikimo laika, rasto
darbu aprasu tinkamuma, teikia destytojams rekomendacijas del savarankisku darbu teikimo
studentams ir (ar) klausytojams, atlieka teikiarnu uzduociu patikra ir teikia ju analizes rezultatus
fakulteto savianalizes ataskaitose.

5.2. Kiekvieno studiju dalyko / modulio destytojas yra atsakingas uz plagiato prevencija,
skiriant ir vertinant rasto darbus:

5.2.1.destytojas parengia tinkamas kiirybines, problemines uzduotis pagal studiju krypties /
studiju programos komiteto rekomendacijas, vengia skirti tas pacias uzduotis pameciui bei lengvai
nuplagijuojamu temu uzduotis;

5.2.2. destytojas per pirmasias studiju dalyko / modulio paskaitas studentams ir (ar)
klausytojams pateikia destomo dalyko / modulio rasto darbo rengimo, pristatymo reikalavimus ir
vertinimo kriterijus;

5.2.3. destytojas prirnena studentams apie akademinio saziningumo svarba, pateikia
nuorodas i mokomasias priemones, supazindina su konsultaciju ir mokymosi galimybemis
kolegijoje, parodo geru rasto darbu pavyzdziu;

5.2.4. destytojas informuoja studentus su akademinio saziningumo nepaisyrno ar plagijavimo
atvejais, susijusiu su neigiamu darbo ivertinimu ir kitomis galirnomis pasekmemis (pvz.,
reikalavirnu studentui taisyti darba, dalyvauti informacinio rastingumo mokymuose, plagiato atvejo
registravimo kolegijos plagiato registre; perdavimo svarstyti Kolegijos Etikos komitetui);
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5.2.5. destytojas laikosi rasto darbu kokybes ir stebesenos reikalavimu: konsultuoja
studentus per visa uzduociu atlikimui skirta Iaika; objektyviai vertina atliktas uzduotis pagal
studentams is anksto pateiktus kriterijus;

5.2.6. destytojas rasto darbus turetu vertinti, atsizvelgdamas ne tik j pateikta darba, bet ir j
darbo pristatymo metu studento dernonstruojama originalu ir kurybinga mastyrna, analizes ir
sintezes gebejimus, gebejima pakomentuoti naudotus saltinius ir jq atrankos principa, gebejimus
pagristi atskirus teiginius ar isvadas, atlikti gretinamaja panasios tematikos darbu analize;

5.2.7. destytojas ugdo studentu etini mastyma, deklaruodamas sazininguma kaip vertybe
savo paskaitose bei savo pavyzdziu demonstruodamas akademines bendruomenes nepakantuma
plagijavimui;

5.2.8. destytojas studiju procesui naudoja teksto sutapties patikros iranki pagal Kolegijoje
patvirtinta tvarka ne tik teksto sutapties nustatymo, bet ir studiju darbu rengimo ugdymo bei
vertinimo griztamojo rysio tikslais. Aptikes rasto darbuose netinkamo informacijos saltiniu
naudojimo atveju, turi grazinti rasto darba studentui taisyti.

5.3. Baigiamuju darbu vadovas yra atsakingas uz plagiato prevencija:
5.3.1. supazindina studentus su baigiamojo darbo rengimo reikalavimais, konsultuoja, seka

baigiamojo darbo rengimo procesa, infonnuoja apie akademinio rastingumo gebejimu mokymu
galimybes;

5.3.2. objektyviai vertina parengtas darbo dalis ir pasirinktus informacijos saltinius;
5.3.3. vadovaujasi teksto sutapties patikros irankio naudojimosi tvarka ne tik teksto sutapties

nustatymo, bet ir studiju darbu rengimo ugdymo bei vertinimo griztamojo rysio tikslais. Aptikes
baigiamuosiuose darbuose netinkamo informacijos saltiniu naudojimo atveju, turi grazinti rasto
darba studentui taisyti.

5.4. Studentas ir (ar) klausytojas Y1'a atsakingas uz rasto darbu ir baigiamuju darbu
autoryste, originaluma ir savarankiskuma:

5.4.1. isipareigoja laikytis Kolegijos Akademines etikos kodekso nuostatu, pasirasydamas
stojimo j Kolegija sutarti bei Saziningurno deklaracija, kuri galioja visa studiju sutarties galiojimo
laikotarpi;

5.4.2. pasiraso baigiamuju darbu akademinio sazmmgumo deklaracijas, kuriose
deklaruojama darbo autoryste ir savarankiskumas rengiant darba, zino plagijavimo pasekmes ir
nuobaudas;

5.4.3. destytojui ar baigiamojo darbo vadovui nukreipus, lanko informacinio rastingumo
mokymus ar konsultacijas Kolegijos bibliotekoje;

5.4.4.laikosi rasto darbu rengimo reikalavimu, destytoju ir baigiamuju darbu vadovu
nurodymu, rengiant rasto darbus, prisiima atsakomybe uz akademinio nesaziningumo atvejus.

6. Kolegijoje nustatytos sios studentu rasto darbu ir balgiamujq darbu plagiato
patikros proceduros, plagiato nustatymo kriterijai ir pasekmes studentui:

6.1. Studiju rasto darbai yra tikrinarni su teksto sutapties patikros irankiu pagal Kolegijoje
patvirtinta tvarka, Rezultatai apie plagiato prevencijos veikla teikiami metineje destytojo ir fakulteto
savianalizes ataskaitoje.

6.2. Studentu baigiamieji darbai saugorni Kolegijos elektronineje talpykloje, kad butu
galima atlikti visaapimancia plagiato patikra. Plagiato patikros ataskaita vertina baigiamojo darbo
vadovas ir, esant poreikiui, grazina darba su issamiomis rekomendacijornis studentui taisyti. Darbus
Ieidziama ginti viesajame gynime, nesant darbe nustatytu teksto sutapties atveju, kurie
interpretuojami kaip plagiato atvejai. Darbu teksto sutapties patikros ataskaitos yra aptariarnos
darbu perziuros katedroje metu. Jeigu baigiamieji darbai teikiami viesajam gynimui pataisyti po jl!
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perzruros katedroje, jie tikrinami su teksto sutapties patikros irankiu pnes viesaji gyruma.
Informacija apie plagiato patikros rezultatus perduodama baigiamuju darbu gynimo komisijai. Jeigu
darbas nepatikrintas su teksto sutapties irankiu, studentas negali dalyvauti viesajame gynime.
Plagiato prevencijos prieziura atlieka katedros vedejas ir asmuo, fakultete atsakingas uz plagiato
prevencija.

6.3. Taikomi sie plagiato nustatymo kriterijai:
6.3.1. sutapties atvejai nera plagiato atvejai, kai sutaptys su kitu autoriu darbais pastebimos

keliuose zodziuose ar sakiniuose, citatose kabutese su nurodytais saltiniais, panaudotose kitu
autoriu lentelese ar paveiksluose su nurodytais saltiniais, Iiteraturos sarasuose,

6.3.2. sutapties atvejai tiriami kaip galimi plagiato atvejai, jeigu darbo tekste nepateiktos
nuorodos i saltinius literatures sarase; pateiktos nuorodos tik i kelis tuos pac ius saltinius; kai
literaturos sarase nurodyta daugiau saltiniu negu darbo tekste; kai darbo tekste nenurodyti naudoti
saltiniai ar nurodyti loti saltiniai nei literatures sarase; kai darbo tekste nera citatu kabutese.

6.4. Galimi plagiato atvejai: 1) svetimo darbo (pirkto, parsisiusto is interneto,
nukopijuoto) ar jo daliu pateikimas kaip savo; 2) svetimos idejos ar teorijos perteikimas ar
perfrazavimas kaip savos; 3) svetimu tyrimu duomenu pateikimas kaip savo paties; 4) kopijuotu
tekstu is svetimu darbu pateikimas savo darbe be nuorodu isaltinius; 5) kopijuotu tekstu is svetimu
darbu pateikimas savo darbe su nurodytais saltiniais, bet be kabuciu, sudarant ispudi, kad darb as
perfrazuotas autoriaus; 6) cituoto teksto (kabutese) pateikta maziau nei nukopijuoto teksto is
svetimu darbu, sudarant ispudi, kad dalis darbo perfrazuota autoriaus; 7) nukopijuotarne tekste is
svetimu darbu savo darbe padaryti pakeitimai (naudota zodzil) inversija, pakeista gramatine
struktiira, padaryti zodziu ar sakiniu pakeitimai, sutrumpinta), sudarant ispudi, kad darb as
perfrazuotas autoriaus; 8) perfrazuotos ar apibendrintos informacijos is kitu darbu pateikimas be
nuorodu i saltinius; 9) pazodinis tekstu vertimas is kitu kalbu, nesilaikant citavimo taisykliu; 10)
duomenu ar infonnacijos percitavimas is antriniu saltiniu, nurodant originalu saltini; 11) netinkamu,
klaidingu ar suklastotu saltiniu bibliografiniu aprasu pateikimas; 12) pamirsimas nurodyti saltinius
tekste ar literatures sarase.

6.5. Pasekmes studentui ir (ar) klausytojui pagal plagiato masta studiju dalyko / modulio
rasto darbuose:

6.5.1. jeigu studentas rasto darbe integruoja anksciau savo atliktu darbu rezultatus, tai rasto
darbe galima iki 25 proc. sutaptis su jo paties kolegijoje atliktais darbais. Esant didesnei sutapciai,
rasto darbas grazinamas studentui taisyti.

6.5.2. jeigu nustatyta iki 50 proc. plagiato atveju ar nesilaikyta citavimo reikalavimu, rasto
darbas grazinamas studentui taisyti;

6.5.3. jeigu nustatyta daugiau nei 50 proc. plagiato atveju ar nesilaikyta citavimo
reikalavimu, rasto darbas viena karta gali buti grazinamas studentui taisyti. Destytojas apie si ivyki
informuoja katedros vedeja bei asmeni, fakultete atsakinga uz plagiato prevencija. Sis asmuo
plagiato atveji uzregistruoja Kolegijos plagijavimo atveju registre. Studentas nukreipiamas lankyti
informacinio rastingumo mokymus ar konsultacijas bibliotekoje.

6.5.4. jeigu student as antra karta pateikia rasto darba, kuriame daugiau nei 50 proc. plagiato
atveju arba ji nustatyta to paties studento keliuose studiju rasto darbuose, studentas uz pakartotini
pazeidirna perduodamas svarstyti Kolegijos Etikos komitetui teikimu asmens, fakultete atsakingo uz
plagiato prevencija. Perdavus darba svarstyti Etikos komitetui, plagiato atvejis uzregistruojamas
Kolegijos plagijavimo atveju registre.

6.6. Pasekmes studentui pagal plagiato rnasta baigiamuosiuose darbuose:
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6.6.1. jeigu studentas baigiamajame darbe integruoja anksciau savo atliktu darbu rezultatus,
tai baigiamajarne darbe galima iki 45 proc. sutaptis su jo paties koJegijoje atliktais darbais. Esant
didesnei sutapciai, baigiamasis darb as grazinamas studentui taisyti.

6.6.2. jeigu nustatyta maziau nei 50 proc. plagiato atveju ar nesilaikyta citavirno
reikalavimu, baigiamasis darbas grazinamas studentui taisyti su baigiarnojo darbo vadovo
komentarais. Studentas darba turi pataisyti per baigiarnojo darbo vadovo numatyta laikotarpi, kad
baigiamojo darbo vadovas turetu galimybe ivertinti darbo tinkamuma pries baigiamuju darbu
perziura katedros posedzio metu. Nesutikus studentui darbo taisyti, darbo vadovas apie plagiato
atvejus baigiamajame darbe paraso savo atsiliepime ir informuoja katedros vedeja / Menu
akademijos / Kalbu centro vadova.

6.6.3. jeigu nustatyta daugiau nei 50 proc. plagiato atveju, baigiarnojo darbo vadovas ir
katedros vedejas / Menu akademijos / Kalbu centro vadovas, ivertine pazeidimo laipsni (netinkamas
citavirnas, neteisingos nuorodos i saltinius, netycinis (del nezinojimo) ar tycinis plagijavimas),
priima viena is galimu sprendimu: 1) leisti darba taisyti ir ji ginti tais paciais metais; 2) perduoti
darba svarstyti Etikos komitetui. Perdavus darba svarstyti Etikos komitetui, p1agiato atvejis
uzregistruojamas Kolegijos plagijavimo atveju registre.

mSKYRIUS
MOKSLO TAIKOMOSIOS VEIKLOS REZULTATlJ, MOKOMlJJTJ IR MOKSLO

LEIDINIlJ PLAGIATO PREVENCIJOS PRIEMONES

7. Kolegijoje taikomos sios mokslo taikomosios veiklos rezultatu plagiato prevencijos
priemones:

7.1. Visu Kolegijos mokslo testiniu leidiniu (mokslo zumalu, konferenciju lediniu, mokslo
darbu) redkolegijos turi tureti siuos patvirtintus ir paviesintus dokumentus, susijusius su mokslo
leidinio leidyba: 1) redkolegijos nariams ir straipsniu autoriams skirtas akademinio saziningumo
nuostatas; 2) garantini autoriaus rasta, kuriame deklaruojamas teikiamo kurinio originalumas; 3)
reikalavimus leidinio straipsniams parengti su aiskiais kiirinio originalumo, informacijos pateikimo
ir citavimo kriterijais.

7.2. Visu Kolegijos mokslo testiniu leidiniu redkolegiju veikloje yra atliekama teikiamu
kiiriniu plagiato patikra, apie kuria autoriai informuojarni pries pateikiant kurinius mokslo 1eidiniui.
Atlikus plagiato patikra ir nustacius kurinyje plagiato atveju, kurinys grazinamas autoriui su
atsisakymu ji publikuoti. Nustacius kiirinyje citavimo neatitikimus, kurinys grazinamas autoriui
taisyti.

7.3. Jeigu plagiato arba saviplagiato atveju randama Kolegijos darbuotoju teikiamuose
kiiriniuose, siuos atvejus leidinio redkolegija ar mokslinis / organizacinis komitetas perduoda
svarstyti Kolegijos Etikos komitetui.

8. Kolegijoje taikomos sios mokomuju ir mokslo leidiniu plagiato prevencijos
priemones: visiems Kolegijoje parengtiems ir publikuojamiems leidiniams (mokomiesiems
leidiniams, mokslo zurnalams, konferenciju, mokslo populiarinimo leidiniams) yra atliekama
p1agiato patikra. Nustacius leidinyje citavimo neatitikimus, leidinys grazinamas autoriui taisyti.
Nustacius plagiato ar saviplagiato atvejus, leidinys nepublikuojarnas, nedalyvauja konkursuose ir
sie atvejai perduodami svarstyti Kolegijos Etikos komitetui.

IVSKYRIUS
AKADEMlNES BENDRUOMENES INFORMA VlMAS IR SVIETIMAS

9. Kolegijoje vykdomas akademines bendruomenes svietimas siomis plagiato
prevencijos temomis:
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9.1. studentai supazindinami su plagijavimo savoka, plagijavimo prevencijos politikos
nuostatomis ir pasekmemis uz plagijavima, bibliografiniu saltiniu sarasu sudarymo bei tinkamo
rasto darbu rasyrno, laikantis citavimo kulturos, nepazeidziant autoriu teisiu ir intelektines
nuosavybes, taisyklemis, baigiamuju darbu talpinimo plagijavimo patikros sistemoje reikalavimais;

9.2. pedagoginis personalas (destytojai, baigiamuju darbu vadovai) supazindinamas su
plagiato atpazinimo biidais, teksto sutapties patikros sistema bei priemonemis; sis personalas
mokomas ir skatinamas minetomis priemonemis naudotis bei, aptikus plagijavimo atvejus, taikyti
numatytas proceduras;

9.3. destytojai ir tyrejai supazindinami su mokslo darbu, konferenciju IT kitu renginiu
pranesimu, studijoms skirtos metodines medziagos bei kitu darbu rengimo reikalavimais,
atsizvelgiant i autoriu teisiu ir akademinio saziningumo nuostatas;

9.4. studijas aptamaujantys darbuotojai supazindinami su plagijavimo reiskiniu ir
reglamentuotomis proceduromis akademines etikos pazeidimo atveju, mokomi ivertinti galima
plagiato atveji ir taikytina atsakomybe.

10. Kolegijoje taikomos sios akademines bendruomenes svietimo priemones:
10.1. vykdomi akademinio ir informacinio rastingumo, plagiato prevencijos mokymai ir

semmarai:
10.1.1. privalomi mokymai pirmojo kurso studentams ivadines savaites metu, kuriuos rengia

Biblioteka ir infonnacijos istekliu centras;
10.1.2. privalomos integruotos paskaitos pirmojo kurso studentams studiju dalyko "lvadas j

studijas" ar kitu studiju dalyku I moduliu metu;
10.1.3. privalomos integruotos paskaitos studentams moksliniu tyrimu metodologijos studiju

dalyku I moduliu metu;
10.1.4. studentu ir (ar) klausytoju informavimas ir mokymas, kaip rengti rasto darbus

kiekvieno studiju dalyko I modulio metu;
10.1.5.11efOlmalaus ugdymo mokymai studijuojantiesiems ir destytojams, kuriuos teikia

Biblioteka ir informacijos istekliu centras;
10.1.6. praktiniai seminarai, diskusijos, apskritieji stalai ir kiti renginiai plagiato prevencijos

tema.
10.2. vykdomos konsultacijos:
10.2.1. studijuojantiesiems, rengiantiems rasto darbus, vykdomos konsultacijos plagiato

prevencijos klausimais. Konsultacijas vykdo Bibliotekos ir informacijos istekliu centro atsakingi
asmenys ir atsakingi studiju dalyko I modulio destytojai;

10.2.2. studijuojantiesiems, rengiantiems baigiamuosius darbus, vykdomos konsultacijos
plagiato prevencijos klausimais. Konsultacijas vykdo Bibliotekos ir informacijos istekliu centro
atsakingi asmenys ir baigiamuju darbu vadovai;

10.2.3. destytojams, rengiantiems studiju dalyku I moduliu uzduotis, vadovaujantiems
baigiamiesiems darbams, vertinantiems rasto ir baigiamuosius darbus del plagiato atveju,
rengiantiems mokomasias priemones ir mokslinius straipsnius. Konsultacijas vykdo Biblioteka ir
informacijos istekliu centras bei uz plagiato prevencija Kolegijoje paskirtas asmuo/asmenys;

10.2.4. administracijos ir studijas aptarnaujantiems darbuotojams, susiduriantiems savo
veikloje su plagiato atveju vertinimu ir kitais susijusiais klausimais. Konsultacijas vykdo Biblioteka
if informacijos istekliu centras if uz plagiato prevencija Kolegijoje paskirtas asmuo/asmenys.

10.3. taikomos infonnacines priemones ir leidziami metodiniai leidiniai:
10.3.1. informacijos sklaida Bibliotekos ir informacijos istekliu centro intemeto svetaineje;
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10.3.2. metodinio leidinio plagiato prevencijos tema sklaida studijuojantiesiems ir
destytojams;

10.3.3.1ankstinuko su plagiato apibrezimu ir plagiato prevencijos priemonemis sklaida
destytojams ir studijuojantiesiems;

10.3.4. informacijos sklaida Kolegijos socialiniuose tinkluose, vaizdo irasuose ir kt.
11. Vykdomos akademines bendruomenes diskusijos ugdant nepakantuma akademiniam

nesaziningumui, viesinami plagiato prevencijos stebesenos tyrimu rezultatai. Visi akademines
bendruomenes nariai skatinami atvirai ir viesai kalbeti apie akademines etikos pazeidimus.

IV SKYRIUS
AKADEMINES BENDRUOMENES INFORMA VIMAS IR SVIETIMAS

12. Kolegijoje instituciniu lygmeniu vykdomi tyrimai apie plagiato prevencijos sistemos
veiksminguma, siekiant ivertinti taikomu prevencijos priemoniu efektyvuma:

12.1. vykdomos studentu ir destytoju apklausos, siekiant nustatyti ziniu apie plagijavima
lygi, istirti studiju dalykuose / moduliuose teikiamu uzduociu aiskuma, vertinimo kriteriju
objektyvuma, informavima apie akademini rastinguma ir plagiato prevencija, plagiato prevencijos
proceduras, taikomas nuobaudas ir kt.;

12.2. vykdomos administracijos ir studijas aptamaujanciu darbuotoju apklausos, siekiant
issiaiskinti plagiato prevencijos priemoniu veiksminguma, proceduru ir nuobaudu taikymo
efektyvuma.

13. Vykdoma destytoju teikiamu studiju dalyku / moduliu savarankisku rasto darbu aprasu
patikra, kuria atlieka studiju krypciu komitetai ar katedros vedejai. Patikros rezultatus analizuoja ir
vertina Studiju skyrius.

14. Vykdoma rasto darbu ir baigiamuju darbu plagiato patikros proceduru ir ataskaitu su
plagiato atvejais analize. Siq analize atlieka ir rekomendacijas veiklos tobulinimui parengia
asmenys, fakultetuose atsakingi uz plagiato prevencija,

15. Vykdoma plagiato prevencijos proceduru ir vykdomu priemoniu, plagiato atveju
registro duornenu analize, kuria atlieka uz plagiato prevencija Kolegijoje paskirta komisija ir teikia
konsultacijas bei rekomendacijas veiklos tobulinimui.

16. Plagiato prevencijos priemoniu vykdymo analizes rezultatai ir tobulinimo
rekomendacijos pateikiamos skirtingu lygmenu (destytojo, akademinio / administracinio padalinio,
Kolegijos) metinese veiklos savianalizes ataskaitose.

VISKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Sis Aprasas tvirtinamas, keiciamas ir pripazistamas netekusiu galios Akademines
tarybos nutarimu.

18. Aprasas isigalioja kita diena po oficialaus jo paskelbimo Kolegijos vidaus inforrnacineje
sistemoje.

19. Akademiniai ir administracijos padaliniai turi perziureti esamas rasto darbu rengimo,
gynimo ir saugojimo tvarkas, metodinius patarimus, studiju dalykuose / moduliuose teikiamus rasto
darbus ir, esant poreikiui, juos atnaujinti pagal sio Apraso reikalavimus.

20. Apraso nuostatos yra suderintos su Kolegijos Akademines etikos kodeksu, Kolegijos
Statutu, Kolegijos Studiju tvarka, Kokybes vadovu, Kolegijos darbo tvarkos taisyklemis, Kauno
Kolegijos baigiamuju darbu rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikaciniu egzaminu organizavimo
tvarka, Griztamojo rysio is suinteresuotuju saliu valdymo Kauno kolegijoje tvarka, Kauno kolegijos
leidiniu rengimo, vertinimo ir leidybos tvarka, Intelektines nuosavybes valdymo tvarka.
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