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Nuostatos plagijavimo klausimu 

Evangeliniame Biblijos institute siekiame, kad studentai, atlikdami užduotus darbus, 

mokytųsi savarankiškai mąstyti, o kritiškai vertindami ir dėstydami savo išvadas, remtųsi 

savo pačių, o ne kitų atliktais tyrimais. Kiekvienas rašinys turėtų atspindėti autentišką 

studento mąstymą ir jo paties įdėtą triūsą. Mums rūpi tiek akademinė pažanga, tiek dorovė. 

Todėl skatiname sąžiningai atiduoti garbę kiekvienam autoriui, kurio mintimis ar tekstais 

studentai naudojasi savo rašiniuose. 

Kas yra plagijavimas 

Bendrąja prasme plagijavimu laikomas kūrybinės minties ar idėjos savinimasis. 

Pavyzdžiui, savo vardu pateiktas kito parašytas rašinys, ar jo ištrauka laikomi plagiatais. 

Studentai savo darbuose yra skatinami naudotis paskaitų medžiaga, privalomais skaitiniais 

ir kitais prieinamais šaltiniais, nurodant autorių, kūrinio pavadinimą, taip pat žurnalo, 

laikraščio, ar rinktinės, kuriame kūrinys buvo publikuotas pavadinimą, taip pat miestą ir 

spaustuvę, jei tai žinoma, bei publikacijos metus. Jei naudojamasi internete publikuotomis 

mintimis, būtina nurodyti internetinės svetainės adresą ir prieigos internete datą. 

Idant studentai išvengtų plagijavimo, autoriaus mintis privaloma imti į kabutes, o išnašoje 

puslapio apačioje nurodyti šaltinį. Nuoroda reikalinga ir tuo atveju, kai kito autoriaus 

mintys yra laisvai perfrazuojamos, naudojamasi jo idėja, ar tyrimo rezultatais (kabutės 

tokiais atvejais nededamos). Darbo gale pateikiamas šaltinių, kuriais naudotasi, sąrašas. 

Todėl plagijavimu laikytina rašinio vieta, kurioje:  

 perrašomos publikuoto ar nepublikuoto autoriaus veikalo mintys, neuždėjus 

kabučių ir be tikslios nuorodos į šaltinį; 

 perfrazuotai pateikiamos mintys iš publikuoto ar nepublikuoto autoriaus veikalo, 

tyrimo ar paskaitų medžiagos, nepateikiant nuorodos į šaltinį; 

 pateikiama lentelė, grafikas ar diagrama – visa ar dalis – nenurodant šaltinio. 

Taip pat plagijavimo nusižengimai fiksuojami, jei: 

 nurašomi kito studento atsakymai į kontroliniame darbe, egzamine ar namų darbų 

užduotyje pateiktus klausimus ar užduotis; 

 kontrolinio darbo metu ar per egzaminą naudojamasi kitomis, nei nurodė 

dėstytojas, priemonėmis; 

 darbas ar jo dalis pateikiama daugiau nei vienai užduočiai – nesvarbu, ar to paties 

ar kito dalyko kursui – prieš tai neatsiklausus dėstytojų; 

 jei darbe remiamasi tariamo tyrimo detalėmis ar statistika. 
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Akademinė disciplina ir nuobaudos už plagijavimą 

Dėstytojai yra skatinami fiksuoti plagijavimo atvejus ir į juos atitinkamai reaguoti. 

Plagijavimo atveju studentui yra skiriamos akademinės nuobaudos: 

 Dėstytojui nustačius, jog darbas atspindi minimalaus plagijavimo atvejį 

(pavyzdžiui, cituojama autoriaus mintis buvo pateikta be kabučių), jis privalo įspėti 

studentą ir turi teisę: (1) sumažinti pažymį, (2) apskritai nevertinti darbo, (3) 

paprašyti jį perrašyti; 

 Kartojantis minimaliems plagijavimo atvejams, dėstytojas informuoja dekaną, kuris 

studentui išsiunčia oficialų įspėjimą, įrašomą į studento bylą; 

 Jei dėstytojas nuspręs, kad rašinys atspindi esminį plagijavimo atvejį (pvz., jei 

studentas rašinį rado internete ir pateikė jį kaip savo), darbas įvertinamas 0 balų, o 

galimybė jį perrašyti nesuteikiama. Apie plagijavimo atvejį yra informuojamas 

dekanas, kuris studentui išsiunčia oficialų įspėjimą, įrašomą į studento bylą; 

 Kartojantis plagijavimo atvejams, studentas yra šalinamas iš instituto. 


