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Αγαπητέ Ρόρι,
Ευχαριστώ που έδωσες σ’εμένα το δικαίωμα της ψήφου σου στη σύνοδο του συνεδρίου. Αφού διάβασα τα βαρετά θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα
πράγματα άρχισαν να γίνονται ενδιαφέροντα όταν διάβασα για τη χάραξη πολιτικής Ακεραιότητας της Έρευνας. Αρχικά, δε γνώριζα τι να κάνω με τον όρο
Ακεραιότητα της Έρευνας, αλλά τα επιχειρήματα που ακούστηκαν στην αίθουσα με έπεισαν να ψηφίσω υπέρ. Ελπίζω να σε εκπροσώπησα καλά με την
ψήφο μου. Θα είχες ψηφίσει και εσύ υπέρ της πολιτικής Ακεραιότητας της Έρευνας; Εδώ είναι μια πρόχειρη περίληψη των πρακτικών της συνόδου. Τα
Διοργάνωση Συνεδρίου
λέμε αύριο;

Πολιτική Ακεραιότητας της Έρευνας
Χαιρετισμούς,

Σας ευχαριστώ όλους όσοι
παρευρεθήκατε.
Χάνα
Θα βρείτε στην επισύναψη τα πρακτικά της
συνόδου.
Πρωτόκολλο

Θέμα 5 ημερήσιας διάταξης: Πολιτική Ακεραιότητας της Έρευνας
Συζήτηση:

Μέλος 1:
Αυτό είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας: χρειάζεται να έχουμε στέρεους, διαφανείς κανόνες για τη δεοντολογία και τις ερευνητικές
μεθόδους, αλλιώς η φήμη του ινστιτούτου θα γελοιοποιηθεί.
(Γενική αναταραχή, Ψίθυροι στο διάδρομο, Αντίδραση από άλλο μέλος: “Μην το παρακάνεις!”)

συνεδρίου; Θα δώσω το δικαίωμα
της ψήφου μου σ’εσένα.

Μέλος 2:
Δεν μπορείς να ρυθμίσεις την εντιμότητα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιστάσεις για να τις λάβεις όλες υπόψη με μεμονωμένους
κανόνες, και σίγουρα δε χρειαζόμαστε περισσότερη γραφειοκρατία εδώ. Μπορεί μόνο κανείς να ενθαρρύνει τα άτομα να κάνουν το
σωστό ή να προσλάβει άτομα που έχουν αξίες όπως εντιμότητα και ακεραιότητα, και το ινστιτούτο έχει ήδη κώδικα δεοντολογίας γι’αυτό.
(Αντίδραση από άλλο μέλος: “Ακριβώς, γιατί περισσότερη χαρτούρα;”)

Ρόρι

Σύνοδος συνεδρίου Χρειαζόμαστε
μια πολιτική
Γειά σου, Χάνα. Θα μπορούσες
να
Ακεραιότητας
παραστείς στη σύνοδοτης
του Έρευνας;

Μέλος 3:
Δεν έχει κάθε κλάδος τον δικό του επαγγελματικό κώδικα και τα δικά του πρότυπα ούτως ή άλλως; Μια πολιτική Ακεραιότητας της
Έρευνας για όλο το ινστιτούτο δε θα’χει κανένα νόημα, καθώς οι αποδεκτές πρακτικές διαφέρουν σημαντικά από πεδίο σε πεδίο.
(Αντιδράσεις αποδοχής και θετικά σχόλια)
Μέλος 1:
Μια δήλωση Ακεραιότητας της Έρευνας χρειάζεται για να καθιερώσει αξίες και διαδικασίες. Θα βοηθούσαν να αντιμετωπίσουμε
συγκεκριμένα ζητήματα όπως τη συγγραφική πατρότητα, την επιστημονική ενδελέχεια και τη διαχείριση δεδομένων, καθώς και ενίσχυση
στη διεξαγωγή ερευνών για επιστημονικά παραπτώματα.
(Γενική αναταραχή, Αντίδραση από άλλο μέλος: “Για ποιό λόγο θα το χρειαζόμασταν αυτό;”)
Μέλος 4:
Έχει να κάνει με το να είμαστε ξεκάθαροι για το τι να περιμένουμε σ’αυτό το πανεπιστήμιο και να παρέχουμε στο προσωπικό τα μέσα για
να διαχειριστούν λεπτά ζητήματα. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αριστεία στην έρευνα χωρίς ακεραιότητα.
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