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Политика за научна етика
Благодаря на всички, кото
Скъпи Рори,
участваха! С този имейл
прикачвам записките от срещата...

Благодаря ти, че ми предостави правото си на вот на конференцията. След скучните точки от

Рори
Конференция

програмата, нещата станаха по-вълнуващи, когато преминахме към въвеждането на Политика
за научноизследователска почтеност. Първоначално не ми беше ясно какво е това

Здрасти Хана, можеш„Научноизследователска
ли да
почтеност“, но аргументите на останалите в залата ме убедиха да
участваш в конференцията. Ще
делегирам вота си.. гласувам ‚за‘. Надявам се, че успях да те представя добре с гласа си. И ти ли би гласувал за

въвеждане на Политика за научноизследователска почтеност? Ето накратко какво се случи по
време на срещата. Да се видим утре?
Поздрави,
Хана
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Организация конференция

Тема 6: Политика за научноизследователска почтеност
Политика за научна етика
Дискусия:
Благодаря на всички, кото
участваха! С този имейл
прикачвам записките от срещата...
Имаме ли

Член 1:
Това е изключително важно; трябват ни солидни и ясни правила относно етиката и научноизследователските
методи или репутацията на тази институция е нищо.
нужда от
(Оживление в залата; разнася се шепот; някой коментира: “Не преувеличавай!”)
Политика за
научноизсл Член 2:
Рори
едователск Не може да контролираш честността. Има твърде много различни обстоятелства, за да имаш отделни
правила за всички, а и със сигурност не ни трябва повече административна работа. Можеш само да
а
Конференция
почтеност? окуражаваш хората да постъпват правилно, или да наемеш хора, които притежават качества като честност
Здрасти Хана, можеш ли да
или почтеност, а и институцията вече си има кодекс за поведението за тези неща.
участваш в конференцията. Ще
(Коментар от друг член: “Именно, защо ни е допълнително работа?”)
делегирам вота си..
Член 3:
Безсмислено е да се въвежда Политика за научноизследователска почтеност, която да е за институцията
като цяло, тъй като приетите практики варират силно между различните дисциплини.
(Одобрителни възгласи и позитивни коментари)
Член 1:
Трябва ни декларация за научноизследователска почтеност, за да въведем ценности и процеси. Това би
решило въпроси като авторство, високи научни стандарти и управление на данни, а и да се подпомогне при
разследването на злоупотреби.
(Общо оживление; друг коментира: “И за какво ни е това?”)
Член 4:
Става въпрос да е ясно какво очакваме в този университет и да помогнем на хората да се справят с
проблемни ситуации. Вярваме, че не може да има научни постижения без научноизследователска почтеност.
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