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 (1) Akadēmiskais godīgums ir viens no galvenajiem augstākās izglītības un zinātnes filozofijas, 

attieksmes un politikas īstenošanas vadmotīviem. 

(2) Akadēmiskā Godīguma Kodekss kā galvenos morāles un ētikas pamatprincipus nosaka: 

 Taisnīgumu, 

 Godprātību, 

 Atbildīgumu, 

 Objektivitāti, 

 Koleģialitāti, 

 Paškritiku. 

(3) Akadēmiskais godīgums studijās, pētniecībā un akadēmiskajā darbā izpaužas studējošo un 

akadēmiskā personāla godprātīgā pienākumu pildīšanā. 

(4) Akadēmiskā Godīguma Kodekss: 

 akcentē godīgumu kā akadēmisku vērtību akadēmiskajā darbā, pētniecībā un studijās; 

 respektē studentu un akadēmiskā personāla godu, tiesības un brīvību, uzturot tādu 

akadēmisko vidi, kurā visiem ir iespēja sasniegt veiksmi savu centienu rezultātā; 

 nodrošina zināšanu apgūšanu atvērtā, godīgā un atbildīgā veidā; 

 paredz sankcijas, kas piemērojamas, ja notiek krāpšana un šā kodeksa pārkāpumi. 

(5) Par Akadēmiskā Godīguma Kodeksa pārkāpumiem tiek uzskatīti: 

 plaģiātisms vai darbu falsifikācija; 

 špikošana vai darba norakstīšana no blakus sēdošā; 

 negodīguma veicināšana, ļaujot norakstīt vai rakstot referātu cita vietā; 

 iepriekš rakstīta darba atkārtota iesniegšana; 

 iesniegto studentu darbu novērtēšana nelasot; 

 eksāmenu uzpirkšana, zagšana un pārdošana; 

 eksāmena vai ieskaites kārtošana cita vietā; 

 eksāmena, ieskaites, kursa darba vai diplomdarba rezultātu falsifikācija vai faktu 

sagrozīšana; 

 citu personu ideju vai darbu fragmentu izmantošana bez atsaucēm; 

 izmaiņu veikšana izlaboto darbu atzīmēs; 

 elektroniskā zādzība. 

(6) Students vai akadēmiskā personāla pārstāvis, kas tiek pieķerts Akadēmiskā Godīguma 

Kodeksa pārkāpumā, sevi pakļauj disciplinārai atbildībai.  

(7) Akadēmiskā Godīguma Kodeksa ieviešanu pārrauga Konvents, kas konsultē, sniedz 

priekšlikumus un izskata sūdzības un iesniegumus saistībā ar Akadēmiskā Godīguma Kodeksa normu 

pārkāpumiem.  

(8) Ikvienam, kas tiek apsūdzēts Akadēmiskā Godīguma Kodeksa normu pārkāpumā, ir tiesības 

apstrīdēt apsūdzību vai piemēroto sankciju Konventa sēdē. 

(9) Par Akadēmiskā Godīguma Kodeksa normu ievērošanu ir atbildīgs ikviens RAI darbinieks un 

studējošais, īpaši personas, kas ieņem administratīvus amatus.  

(10) Jo augstāks amats, jo lielāka atbildība, godprātība un taisnīgums ir nepieciešami lēmumu 

pieņemšanā un praktiskajā rīcībā. 

(11) RAI administratīvais un akadēmiskais personāls ar savu paraugu, ar savu darbu un savu 

attieksmi veicina Akadēmiskā Godīguma Kodeksa normu ievērošanu akadēmiskajā darbā, pētniecībā un 

studijās. 
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