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Akadēmiskais (ne)godīgums – studenti

• Plaģiāts
• Atšķirības zinātņu nozarēs

• Pašplaģiāts

• Nav kvantitatīvi mērāms

• Safabricējumi/falsifikācija

• Krāpšanās
• Špikošana, neatļauti palīglīdzekļi t.sk. tehniskie

• Korupcija

• Darbu pirkšana

Гайдай, Л (Režisors). (1965). Операция «Ы» и другие приключения Шурика. СССР: Мосфильм.



Plaģiāts

• Plagiarius (latīņu val.) – cilvēku nolaupītājs, 
• vēlākā lietojumā – tāds cilvēkus, kurš zog citu vārdus;

• Plaģiāts – cita autora publicētu vai nepublicētu darbu (t.sk. vārdu, 
izteikumu u.c.) izmantošana, nenorādot precīzu atsauci uz attiecīgo 
autoru un/vai darbu;

• Pašplaģiāts – plaģiāta paveids, sava darba vai darba fragmenta 
vairākkārtēja izmantošana, uzdodot to par oriģinālu darbu.

Noteikumi par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē (apstiprināti 25.02.2013) -
https://www.antropologija.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/antropologija/zinas/akademiskais_godigums.pdf



Akadēmiskais (ne)godīgums – akadēmiskais/zinātniskais personāls

• Administrācijas līmenī:
• Piesavināšanās;

• Finansējuma neatbilstošs izlietojums;

• Studējošo sekmju mainīšana apmaiņā pret naudu vai 
citiem “labumiem”;

• Negodīgi paaugstinājumi amatā, grādā vai kvalifikācijā;

• Viltus žurnālu izdošana;

• Donoru, sponsoru, finansētāju nesamērīgas ietekmes 
uz akadēmiskajiem lēmumiem pieļaušana;

• Nepotisma, kronisma un favorītisma izpausmes darbā 
pieņemšanas, paaugstinājumu, vērtējumu un 
atalgojuma noteikšanā;

• Grādu piešķiršana apmaiņā pret labumiem;

• Diplomu tirdzniecība;

• Viltus grādu piešķiršana.

• Akadēmiskā/augstskolas personāla līmenī:
• Piesavināšanās;

• Finansējuma neatbilstošs izlietojums;

• Studējošo sekmju mainīšana apmaiņā pret naudu vai 
citiem “labumiem”;

• Korupcija uzņemšanas procesā;

• Korupcija eksāmenu un pārbaudījumu rezultātos;

• Datu falsifikācija;

• Plaģiātisms;

• Autorības pirkšana;

• Rēgu autorība;

• Replikācijai nepieciešamo pētījumu datu aizturēšana.

Chapman, D. W., & Lindner, S. (2016). Degrees of integrity: the threat of corruption in higher education. Studies in Higher Education, 41(2), 247–268. https://doi.org/10.1080/03075079.2014.927854



Korupcija izglītībā ir īpaši kaitīga, jo tā jau agrīnā vecumā normalizē un ieaudzina sabiedrības

toleranci pret korupciju. Tā kā jauniešiem reti kad ir iespēja apšaubīt skolā iedibināto kārtību,

viņi var sākt uztvert korupciju par veidu, kā gūt panākumus, un vēlāk šo praksi nest tālāk

sabiedrībā. Kad tā kļūst par sociālu normu, cikls atsākas no jauna ar katru nākamo paaudzi.

Global Corruption Report: Education (2013). Transparency International. https://issuu.com/transparencyinternational/docs/global_corruption_report_-
_educatio?e=2496456/5037959



Kāpēc krāpjas?

Iekšējie faktori

• Laika un motivācijas trūkums:
• Slinkums

• Sienāzis un skudra / 3 ruksīši

• Aizņemtība, darbs, bērni, ģimene, draugi. 

• Ceļš, kā tikt uz priekšu:
• Man šis priekšmets ir jānokārto / jāiegūst labs 

vērtējums, lai tiktu tālāk

• Priekšmets ir pārāk grūts, es nevarētu to 
nokārtot, pat ja mācītos

Ārējie faktori

• Vecāki – pieprasa labas sekmes un 
panākumus

• Studiju biedri
• Palīdz man šmaukties
• Sagaida no manis palīdzību
• Vecāko kursu studenti pasaka priekšā

• Pasniedzējs
• Viņiem ir vienalga / eksāmena laikā pamet telpu, 

lasa avīzi utml.
• Gadiem nemainās jautājumi
• Pārāk stingrs, nav iespējams saņemt labu 

vērtējumu bez šmaukšanās

• Mācību priekšmets
• Man nebūs vajadzīgs, neinteresē, riebjas utt.
• Bezjēdzīgi uzdevumi, pārāk daudz, pārāk 

saspiesti termiņi.

Lathrop, A., & Foss, K. (2005). Guiding students from cheating 
and plagiarism to honesty and integrity: Strategies for change. 

Westport, CT: Libraries Unlimited.



Plaģiāta kontroles metodes



Vienotā datorizētā plaģiātisma kontroles sistēma

Institūciju skaits, kuras lieto VDPKS

Alberta koledža
Banku augstskola
Biznesa augstskola Turība
Biznesa vadības koledža
Daugavpils Universitāte
Ekonomikas un kultūras augstskola
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Juridiskā koledža
Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Latvijas Universitāte
Liepājas Jūrniecības koledža
Liepājas Universitāte
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Rīgas Celtniecības koledža
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā koledža
Rīgas Tehniskā universitāte
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža
Transporta un sakaru institūts
Ventspils Augstskola
Vidzemes Augstskola



Vienotā datorizētā plaģiātisma kontroles sistēma

Darbu sistēmā

Ielādēti pēdējā gaida laikā

Salīdzināto darbu pāri



Digitalizācija, mašīntulkošana, mākslīgais intelekts, stilometrija



Akadēmiskā godīguma iniciatīva



Dissernet



Ko var darīt bibliotēkas?

• Apmācības
• Akadēmiskā rakstība
• Citēšana, parafrāzes
• Atsauču noformēšana, pārvaldības rīki

• Konsultācijas

• Literatūra
• Umberto Eko «Kā uzrakstīt diplomdarbu»

• Noslēguma darbu pārvaldība
• Iesniegti elektroniski, PDF
• Metadati
• Saglabāti repozitorijā





https://ilrb.cf.ac.uk/citingreferences/citingflowchart/shouldiciteflowchart.jpg



Pāris vēstījumi pārdomām



Bumba ar laika degli



Dzīvojam mazā valstī – sakari un kompromāts



Vai Jūs gribētu nokļūt pie šiem cilvēkiem?



Paldies par uzmanību!


