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Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA”
AKADĒMISKĀ GODĪGUMA KODEKSS
1. AKADĒMISKĀ GODĪGUMA UN TAISNĪGUMA NOZĪMĪGUMS
1.1. Augstskolas akadēmiskā godīguma politika nozīmē apņemšanos ievērot godīguma, ētikas un
taisnīguma vērtības, kas sekmētu mācībspēku un studentu akadēmisko, personīgo un profesionālo
panākumu sasniegšanu.
1.2. Akadēmiskais godīgums ir Augstskolas mācībspēku un studentu darbības akadēmiskā vidē
nepieciešama komponente un saikne starp akadēmisko vidi un ilgtermiņa profesionālo un akadēmisko
karjeru.
1.3. Tālāk izklāstītā akadēmiskā godīguma galvenais mērķis ir veicināt godīgu akadēmisko kultūru
Augstskolā, nevis atmaskot mācībspēku un studentu akadēmiskos pārkāpumus un sodīt par tiem.
1.4. Akadēmiskā godīguma kodeksa ievērošana ir jāveicina visam Augstskolas kolektīvam, tostarp
visiem mācībspēkiem, vieslektoriem un fakultāšu darbiniekiem, studiju programmu administratoriem,
dekāniem un skolas vadībai.
1.5. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”, tālāk tekstā – augstskola „RISEBA” kā
Akadēmiskā godīguma kodeksa pamatnoteikumus nosaka tālāk norādītos akadēmiskā godīguma
principus:
-

Objektivitāte;
Taisnīgums;
Atbildība;
Zinātniskums;
Atklātība, savstarpēja cieņa un uzticēšanās.

2. AKADĒMISKĀ GODĪGUMA PĀRKĀPUMU KLASIFIKĀCIJA
Studentu, pētnieku un mācībspēku akadēmiskā godīguma pārkāpumi var tikt iedalīti zemāk
norādītajos veidos:
2.1. Plaģiāts
2.1.1. „Plaģiāta” jēdziens cita starpā ietver arī to, ka students vai mācībspēks iesniedz cita autora
darbu, uzdodot to par savu darbu, un/vai rada šķietamību, ka viņam/viņai ir intelektuālās tiesības uz to.
Šajā gadījumā tas nozīmē mēģinājumu nozagt citas personas darbu, domas vai idejas neatkarīgi no tā,
vai tās tikušas publicētas vai izteiktas rakstveidā.
2.1.2. Plaģiāts cita starpā ietver arī:
-

citāta iesaistīšanu tekstā, nenorādot precīzas atsauces;
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-

teksta pārfrāzēšanu, nenodrošinot atbilstošas atsauces;

-

literatūras avotu neuzrādīšanu atsauču sarakstā.
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2.1.3. Plaģiāts no studenta puses var nozīmēt pārbaudes darba, tajā skaitā cita autora rakstītu eksāmena
uzdevuma, mājasdarba, kursa darba, bakalaura, maģistra vai doktora darba iesniegšanu pasniedzējam,
uzdodot to par paša studenta darbu.
2.1.4. Plaģiāts ietver teksta fragmentu lejupielādēšanu un kopēšanu no interneta, pareizi nenorādot
atsauces uz izmantoto avotu.
2.1.5. Plaģiāts ietver arī cita autora darba iesniegšanu, kuru students ir ieguvis vai nozadzis no citas
augstskolas.
2.1.6. Plaģiāts no pētnieka vai mācībspēka puses var parādīties zinātniskajā darbā zemāk norādītajā
formā:
-

precīza teksta kopēšana no cita avota, necitējot un nenorādot atsauces;

-

ideju plaģiāts, kas nozīmē citas personas ideju, domu un izgudrojumu izklāstīšanu saviem
vārdiem un to uzdošanu par savu intelektuālo īpašumu.

2.2. Krāpšanās
2.2.1. Definīcija „krāpšanās” cita starpā ietver arī studenta, pētnieka vai mācībspēka tādu rīcību, kad
viņš/viņa apzināti bez atļaujas cenšas izmantot informāciju, pētījumu vai citu veidu materiālus,
akadēmiskos uzdevumus un vingrinājumus, kas pieder citai personai, uzdodot tos par savu darbu.
2.2.2. Krāpšanās no studenta puses viņa/viņas studiju laikā var izpausties kā:
-

dažādu piezīmju un/vai neatļauto palīglīdzekļu izmantošanu. Par „neatļautiem
palīglīdzekļiem” tiek izskatīts papīra gabals un/vai citas konkrētajā brīdī neatļautas
informācijas izmantošana uz kura ir veiktas piezīmes, kuru mērķis ir palīdzēt atcerēties, un kas
tiek slepeni izmantots eksāmenā vai citā pārbaudījumā;

-

norakstīšana no cita studenta darba, pētnieciskā darba, kursa darba, laboratorijas uzdevuma,
datorfailiem utt.;

-

rakstiska darba no cita studiju kursa iesniegšana, uzdodot to par oriģinālo uzdevumu un
nesaņemot pasniedzēja (mācībspēka) nepārprotamu atļauju;

-

cita studenta uzdevuma vai eksāmena atbilžu vai risinājumu nodošana vai pārdošana,
studentu/kursabiedru informēšana par eksāmena pareizām atbildēm pēc eksāmena
nokārtošanas utt.;

-

citas personas vai uzņēmuma sagatavota darba, uzdevuma, vingrinājuma vai cita darba
iesniegšana uzdodot to par savu darbu.

2.2.3. Krāpšanās no pētnieka vai mācībspēka puses var izpausties kā:
-

cita mācībspēka mācību materiālu izmantošana, nesaņemot atļauju un nenorādot atsauces,
turklāt uzdodot tos par savu intelektuālo īpašumu;

-

studenta kursa darba, bakalaura, maģistra vai doktora darba izmantošana un iesniegšana,
uzdodot to par savu pētījumu rezultātiem, nesaņemot skaidru atļauju no studenta kā no
līdzautora.

2.3. Tiesību uz intelektuālo īpašumu, tostarp autortiesību pārkāpšana
2.3.1. Definīcija „tiesību uz intelektuālo īpašumu, tostarp autortiesību pārkāpšana” cita starpā ietver arī
studenta, pētnieka vai mācībspēka tādu rīcību, kad viņš/viņa apzināti cenšas izmantot jebkādus ar
autortiesībām aizsargātus materiālus, tostarp kopējot un dublējot datora programmatūru, dublējot
un/vai reproducējot audiovizuālos materiālus, filmas, video, arhitektūras dizainus, shēmas vai
jebkādus citus radošus vai inovatīvus rezultātus, kas pieder citai personai, uzdodot tos par savu darbu.
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2.4. Datu falsificēšana vai safabricēšana
2.4.1. Definīcija „datu falsificēšana vai safabricēšana” cita starpā ietver arī studenta, pētnieka vai
mācībspēka rīcību, kad viņš/viņa apzināti cenšas jebkādam mērķim izmanot nepatiesus vai izdomātus
datus.
2.4.2. Datu falsificēšana un/vai safabricēšana nozīmē, ka persona – mācībspēks, pētnieks vai students
– tīši safabricē vai falsificē informāciju vai teoriju saviem mērķiem. Šādi falsificēti vai safabricēti dati
var tikt izmantoti kursa darbā, pētnieciskajā darbā, zinātniskajās monogrāfijās, projektos vai citās
akadēmiskajās vai pētnieciskajās aktivitātēs. Šāda rīcība var ietvert datu neautorizētu un tīšu
falsifikāciju, safabricēšanu un/vai nepareizu interpretāciju.
2.5. Negodīgums un negodīga sadarbība
2.5.1. Definīcija „negodīgums un negodīga sadarbība” cita starpā ietver arī studenta, pētnieka vai
mācībspēka rīcību, kad viņš/viņa apzināti cenšas slēpt sadarbību vai vienkārši neatzīst sadarbību,
tostarp, līdzautorību vai jebkāda veida kopīgu darbu ar citu kolēģi un/vai citu studentu.
2.5.2. Šāda rīcība var ietvert individuālas autorības paziņošanu attiecībā uz pētnieciskajiem darbiem,
kursa darbiem, bakalaura un maģistra darbiem, radošās darbības rezultātiem, sacensībām,
audiovizuālajiem materiāliem, filmām, video, arhitektūras dizainu, shēmām vai jebkādiem citiem
radošiem vai inovatīviem rezultātiem.
2.6. Saistību ar citu izglītības iestādi slēpšana
2.6.1. Definīcija „saistību ar citu izglītības iestādi slēpšana” ietver pētnieka vai mācībspēka rīcību, kad
viņš/viņa apzināti cenšas slēpt savu oficiālo saistību ar citu izglītības iestādi, kur viņš/viņa docē
studiju kursus, vada bakalaura, maģistra vai doktora disertācijas vai citus noslēguma darbus, piedalās
jebkāda veida projektos vai iesaistās jebkādā citā apmaksātā darbā, par to neinformējot augstskolu
„RISEBA” un nesaņemot no RISEBA oficiālu atļauju šādai rīcībai.
2.7. Latvijas tiesību aktu un noteikumu neievērošana
2.7.1. Studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem ir jāievēro Latvijas Republikas tiesību akti un
noteikumi. Tas nozīmē, ka ikvienā mutiskā vai rakstiskā izpausmē viņiem ir jāievēro „likuma gars un
burts”, tostarp pētnieciskajos darbos, kursa darbos, radio un televīzijas programmās, intervijās un
jebkādās citās akadēmiskajās aktivitātēs.
2.7.2. Šis noteikums neierobežo akadēmiskās brīvības definīciju un garu, kas ikvienam ļauj izpaust
pētījumu rezultātus un jebkādas domas, tas tikai uzdod par pienākumu ievērot valsts politiku un
ievērot lietišķo ētiku jebkādās akadēmiskās aktivitātēs.

3. AKADĒMISKĀ GODĪGUMA KODEKSA PĀRKĀPUMU IDENTIFIKĀCIJA UN
SANKCIJU PIEMĒROŠANA
3.1. Augstskolai „RISEBA” ir pilnvaras un oficiālas tiesības pieņemt juridiskus lēmumus un
spriedumus, kā arī uzlikt sodus, ja tiek pārkāpts Akadēmiskā godīguma kodekss.
3.2. Šā kodeksa pārkāpšanas gadījumā augstskolas „RISEBA” darbības regulē RISEBA iekšējo
noteikumu attiecīgie panti, kas ir obligāti ikvienam RISEBA studentam, pētniekam vai mācībspēkam.
3.3. Augstskolas „RISEBA” iekšējos noteikumos ir aprakstītas procedūras un pārbaudes darbības
tādos gadījumos, kas var būt aizdomīgi akadēmiskās ētikas jomā, tostarp sodu uzlikšana par katru
pārkāpšanas gadījumu.
3.4. Par katru akadēmiskā godīguma pārkāpumu no studentu, pētnieku vai mācībspēku puses ir jāziņo
Fakultātes dekānam, kurš iniciēs Akadēmiskā godīguma komitejas sapulces sasaukšanu.
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