Менторство
в научните
изследвания
Гаранция, че в научноизследователските
организации се спазват принципите за
почтеност на научните изследвания

Какви са критериите
за добро менторство?
Въпреки че няма установена
формула за менторство,
научноизследователската общност
като цяло е съгласна, че за да
бъдат добри ментори, старшите
изследователи трябва:

Какво е
менторство?
В Омировата “Одисея”, Одисей възлага
на своя приятел Ментор да бди
над сина му Телемах, докато той се
сражава в Троянската война. Според
Cambridge Dictionary, оттогава думата
„ментор“ се е превърнала в синоним на
„опитен и доверен човек, който помага
и дава съвет на друг човек“. При
научните изследвания, менторството
означава добро ръководство,
което включва наблюдаване на
работата на младите изследователи,
като същевременно им се дават
достатъчно свобода и възможности,
с цел да да се подпомогне тяхното
професионално развитие.

Да намерят баланса между
независимост и ръководство,
давайки на младите изследователи
свободата да развиват идеите си,
като същевременно внимателно ги
насочват, когато излязат от правия път.
В този смисъл, предизвикателството
е как да се стимулира креативността
на изследователите, докато се
насърчава независимостта.
Да намерят удачен начин да
упражняват контрол, без да
ръководят всяка една от стъпките,

които предприемат младите
изследователи, нито да критикуват
и да поставят под въпрос всичко,
което те правят. При всички
положения те трябва да избягват
да злоупотребяват с властта си.
Да бъдат добри слушатели, но и да
умеят да задават въпроси. Вместо
просто да дадат отговорите на
младите изследователи, старшите
трябва да ги направляват, както
към отговора, така и към по-добро
разбиране на това, което научават
с помощта на повече въпроси.
Да са готови да предоставят
възможности за практическо
обучение, включително чрез
грешки, тъй като от тях също може
да се научи много.

Какви са най-добрите ментори

Да имат готовност да учат
на общи етични ценности
и научноизследователски
принципи, извън стандартите
на отделните дисциплини,
каквито са честността,
прозрачността, отчетността,
откритостта и обективността.
Менторите също така трябва
да информират за капаните
на неетичното поведение
в областта на науката.
Почтеността на научните
изследвания трябва да е водеща
за всички изследователи,
независимо от тяхната област.

През 2018 г. Nature направи проучване сред научната общност в
опит да открие какви са отличителните черти на добрите ментори.
Накратко, това са:

Ентусиазъм: Менторите трябва да са ентусиазирани по
отношение на изследванията на техните млади студенти.
В случай че не са, трябва да се запитат дали студентът работи
по точния проект. Ако менторите не проявяват ентусиазъм по
отношение на техния проект, могат ли да им окажат достатъчно
добра подкрепа?

Да са наясно с влиянието им като
модели за подражание върху
кариерите на докторантите им,
за да ги мотивират някой ден
и те да бъдат добри ментори
и ръководители.

Значимост на
празнуването
И менторите, и младите
учени би трябвало да
оценяват ползата от
празнуването на победите,
както на големите, така
и на малките. Това е
много окуражаващо и
може да допринесе за
изграждането на общност,
което е от ключово
значение за създаването
на среда, в която всеки
изследовател може да
преуспява.

Емпатия: Менторите трябва да проявяват съчувствие
и разбиране. Необходимо е да могат да слушат, чуват и
подкрепят професионалните и лични нужди на младите учени,
като например намирането на точния баланс между работа и
семейни задължения.

От своя страна, за да бъдат добре
напътствани, младите изследователи
трябва:

Преценка на индивидуалните различия: Менторите трябва
да се стремят да разбират всички членове на екипа и да
предоставят помощ съобразно нуждите на всеки един, така
че да им дадат възможност да вземат решение за посоката на
тяхното кариерно развитие.

Да са готови да се учат от старшите
изследователи, да взимат под
внимание и да се вслушват в
техните съвети;

Уважение: Менторите трябва да се държат с младите
изследователи като с истински сътрудници.

Да уважават споразуменията
по отношение на определени
стъпки от работата в съответните
дисциплини;

Алтруизъм: Менторите трябва да оставят техните студенти да
развиват идеите си и да им позволят да бъдат водещи автори.
Добре е и да ги представят в своите мрежи от контакти,
например, за да улеснят потенциално сътрудничество.

Да са готови да развиват свои
собствени идеи и проекти,
както и да използват уместно
възможностите и свободата, които
дават изследванията;
Да са (бъдат) наясно с научните
изследвания и личната отчетност.

Достъпност: Това е качеството, което е оценено най-високо
от младите учени. Независимо от огромния обем работа
и отговорности, вратата на менторите трябва да е винаги
отворена. Редовните срещи категорично са основно средство
за много ментори, с което да подкрепят техните учени.

Как да насърчим
менторството?
От старшите ръководители се
очаква да бъдат ментори за младите
изследователи. Въпреки това, към
момента няма ясни или обвързващи
критерии за менторство, нито пък
самите ментори са обучени как
да изпълняват тази роля. Поради
тази причина, са препоръчителни
някои насоки относно това как да
се ръководи добре работата на
младшите изследователи:

Университетите, институциите и
дори финансиращите програми
да насърчават писмените
споразумения с обвързващ
характер, които включват
правата и задълженията както
на ръководителите, така и на
докторантите. Например, в
повечето немски университети,
старши и младши изследователи
сключват писмено споразумение,
в което са установени правила за
това какъв е проектът, какво трябва
да се направи, какво се очаква и
кога трябва да бъдат изпълнени
по-важните етапи от проекта.
Въпреки това, все още има как
да се използва по-пълноценно
потенциала на тези инструменти
на практика.
Наградите за добро менторство
и ръководство могат да насърчат
дискусиите относно този тип
взаимоотношения и да поощрят
разработването на определени

критерии. По подобен начин,
наградите могат да спомогнат
за повишаване на осведомеността
за добрите модели за подражание,
когато става въпрос за менторство.
Би било полезно и на менторството
да се гледа като предимство в
автобиографиите на старшите
изследователи.

които ще им бъдат от полза в
дългосрочен план, като например
да бъдат добри комуникатори.
Младите изследователи, от своя
страна, също могат да бъдат
вдъхновение за студенти, на
които един ден могат да станат
ментори.

Обучението на млади
изследователи също е от основно
значение. Потенциално, младите
учени могат да оспорят или да
променят лошите ръководни
практики, с които се сблъскват.
Добрите ментори би трябвало да
насърчават студентите си, още
в началото на докторантурата,
да започнат да усвояват умения,
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Този общ преглед за менторството е част от поредицата за етични
изследователи, разработена в рамките на проекта Path2Integrity, Програма
за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, която
повишава осведомеността относно почтеността на научните изследвания,
като същевременно обучава как да се аргументира в полза на отговорните
изследвания и надеждните научни резултати. Основната цел е да се обясни
колко е важно за изследователите и обществото да поддържат култура на
почтеност на научните изследвания.

Моля,
погледнете
и общите
прегледи на:

Отчетност за научните
изследвания
Публикуване
Научноизследователска среда
Прозрачност срещу защита
на данните и резултатите

Почтеността на научните изследвания
Е гаранцията за качество на науката и технологиите, социалните
и хуманитарните науки.

Защитава репутацията и кариерата на изследователите
и научноизследователските организации.

Допринася за социалния напредък, доверието и отчетността
в науката и технологиите, социалните науки и хуманитарните науки.

Спомага за избягване на негативното социално въздействие
и разхищаването на ресурси, време и усилия.

www.path2integrity.eu

Този проект е финансиран по Програма за изследвания и иновации на Европейския съюз
„Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 824488.

