DECLARACIÓ SOBRE ÈTICA I INTEGRITAT EN LA
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
María Casado, Miquel Martínez i M. do Céu Patrão Neves (coordinadors)

CONTEXT
Les institucions d’educació superior han
experimentat, en les últimes dècades, profundes
alteracions determinades pels propis canvis
socials, econòmics i tecnològics de la societat.
En aquest context, els autors posen de manifest la
importància de la integritat i l’ètica en la
docència universitària a fi de combatre:
La disminució del finançament públic de les
universitats
La mercantilització de l’ensenyament

OBJECTIUS

• Concretar el significat de la
integritat en la docència a la
universitat
• Remarcar quins han de ser els
seus continguts fonamentals i
quines implicacions comporta
• Influir en la presa de decisions
en
l’àmbit
dels
sistemes
d’educació superior
• Repercutir en els mitjans de
comunicació i en l’opinió pública
per tal de promoure el debat
social informat

Una atrofia de la educació humanística

DIMENSIONS DE LA INTEGRITAT

RECOMANACIONS
Revaloritzar la llibertat de càtedra

Avaluar els mecanismes de finançament
La relació
amb els
estudiants

La relació
amb els
col·legues

La relació
amb la
institució

La relació
amb la
societat

Fomentar en els estudiants la cultura de l’esforç, del
rigor científic, de la curiositat intel·lectual, de la
participació en la vida acadèmica i en la societat, i del
respecte
Establir i regular els procediments més adequats per
identificar i contrarestar les males pràctiques
educatives
Fomentar la cultura de la rendició de comptes i de
l’avaluació de l’activitat docent i investigadora
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