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CONTEXT

OBJECTIUS

Actualment ens trobem davant d’una
concepció del sistema de recerca i innovació.

nova

La reflexió bioètica sobre la qüestió ha avançat i s’ha
projectat transversalment en els programes
d’aprenentatge en ètica en dels diversos agents del
sistema de recerca, innovació i desenvolupament.
No obstant això, la ultracompetitivitat i les
interseccions
entre
recerca,
innovació,
desenvolupament i mercat no faciliten les bones
pràctiques científiques.

CAUSES DE LES CONDUCTES
ÈTICAMENT REPROVABLES
Factors
individuals

Factors
organitzatius

Factors
estructurals

• Analitzar l’estat de la qüestió
• Proposar una clarificació
terminològica i conceptual
• Proposar recomanacions a fi de
resoldre problemes existents
• Influir en els òrgans decisoris dels
sistemes de ciència i tecnologia

RECOMANACIONS
Generar una cultura d’integritat en la comunitat científica i en les
institucions d’educació superior
Reconèixer com a principis fonamentals de la integritat científica:

Comportaments
inadequats de
membres de la
comunitat
científica

Vinculats a la
naturalesa de
les relacions
interpersonals
dins d’una
organització

Relacionats amb
la manera
d’avaluar la
ciència i la
comunitat
científica

• La veritat, el rigor, l’objectivitat, la independència, la imparcialitat i la
neutralitat, la cooperació i l’honestedat, la transparència i la justícia, el
compromís i la responsabilitat social

Adoptar la Declaració sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO

CONSEQÜÈNCIES DE LES
CONDUCTES ÈTICAMENT
REPROVABLES

Elaborar o a revisar, segons s’escaigui, les polítiques nacionals
d’integritat científica dels diferents països
Desenvolupar codis d’ètica i de bones pràctiques propis de cada
institució d’educació superior i centres de recerca
Establir procediments necessaris per identificar i contrarestar les
males pràctiques científiques

En els
investigadors

En les
institucions i
les àrees de
recerca

En els
participants
en recerca

En la
societat

Desenvolupar nous processos, fórmules i metodologies educatives per
a la formació en integritat científica de la comunitat investigadora
Facilitar el finançament necessari per posar a la pràctica la integritat
científica
Integrar els elements propis de la RRI en els processos articulats per
les institucions superiors:
• Igualtat de gènere, participació ciutadana, educació científica, ètica en la
investigació, accés obert i governança en la recerca
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