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Sprievodca akademickou integritou
Súvislosti
 Absencia všeobecnej dohody o spôsobe presadzovania akademickej integrity do praxe
môže viesť k nekonzistentným praktikám, najmä pri riešení akademických pochybení.
Táto nekonzistentnosť ohrozuje kvalitu vzdelávania a výskumu.
 Slovník pre oblasť akademickej integrity bol vypracovaný a publikovaný European
Network for Academic Integrity (ENAI). Stále je však potrebné ďalšie vysvetľovanie
pojmov a tiež odporúčania nad rámec definícií.

 Medzinárodný interdisciplinárny tím vpracoval Sprievodcu akademickou integritou, ktorý
vychádza z už vypracovaného Slovníka, zo skúseností členov tímu a z odporúčaní
prebratých z relevantnej literatúry.

V čom je problém?
Sťažnosti na mnohorakosť foriem akademických
pochybení sú publikované vo vedeckej literatúre
a v médiách. Stretávame sa s nimi v každodennej
akademickej praxi. Ak sa tento problém nebude
správne riešiť, môže to narušiť dôveru verejnosti
vo výskum a vzdelávanie a následne znížiť
hodnotu univerzitných diplomov. Udržiavanie a
presadzovanie akademickej integrity je preto
jedným z kľúčových pilierov akademickej
komunity.
Interdisciplinárny tím akademických expertov
vypracoval Slovník pre oblasť akademickej
integrity s cieľom zjednotiť chápanie významu
súvisiacich pojmov. Aj keď existuje zhoda
v chápaní významu týchto pojmov, neexistuje

žiadna záruka ich konzistentného používania a /
alebo ich implementácie vo vysokoškolskej praxi.
Sprievodca pre akademickú integritu má vyplniť
túto medzeru. Sprievodca ponúka:
 podrobné vysvetlenie významu a ich
možných alternatív;
 odporúčania na báze osvedčených
postupov;
 odkazy na ďalšie štúdium a na príslušnú
literatúru.
Očakáva sa, že tento Sprievodca bude otvoreným
(dynamickým) dokumentom prijímajúcim nové
pojmy/problémy a bude upravovať odporúčania
podľa zmien v akademickom prostredí.

Tvorba Sprievodcu
Slovník

Slovník pre oblasť akademickej integrity slúžil ako základ pre tvorbu
Sprievodcu.
.

Filtrovanie

V prvej fáze boli odfiltrované pojmy, ktoré neboli priamo spojené alebo
neboli vhodné do Sprievodcu (napr. spolupráca, vyšetrovateľ).
.

Sémanticky príbuzné pojmy boli dávané do skupín. To umožnilo autorom
urobiť jedno vysvetlenie napr. pre skupinu autor, autorstvo, spoluautori,
korešpondujúci autor, alebo podvádzanie, nepovolená spolupráca,
nepovolená pomoc, nepovolená technická pomoc.

Zoskupovanie

Každá skupina pojmov bola priradená k skupine autorov, ktorí vypracovali
vysvetlenia, ENAI odporúčania a zhromaždili zdroje na ďalšie štúdium a
referencie.

Tvorba

Zoskupenie
podľa tém

Pojmy v Sprievodcovi boli tematicky zoskupené.

Spätná väzba

Návrh dokumentu bol postúpený poradcom projektu (vybraní
medzinárodní odborníci) a ich spätná väzba bola vzatá do úvahy.
.

Konečná
verzia
Sprievodcu

Konečná verzia Sprievodcu bude verejne dostupná na ENAI web stránke.

Štruktúra Sprievodcu
Prístup k tvorbe Sprievodcu
Sprievodca po
základných
pojmoch

Sprievodca po
inštitucionálnej
kultúre a praxi

Sprievodca po vede a výskume

Sprievodca po
tvorbe
akademických
textov a po
akademickom
publikovaní

Sprievodca po
pochybeniach
v akademickej
integrite

Počas celého procesu tvorby sa tím expertov
riadil nasledujúcimi kritériami. Každé vysvetlenie
by malo:
 byť stručné
 vylučovať chybnú interpretáciu
 pomáhať rozlišovať medzi pojmami
 byť v prípade potreby špecifické pre
konkrétnu krajinu a disciplínu
 odkazovať len na spoľahlivé zdroje
 uvádzať príklady a ilustrácie tam, kde je
to vhodné

Dostupnosť Sprievodcu akademickou integritou a jemu príbuzných nástrojov pre zlepšovanie
akademickej integrity
Slovník pre oblasť akademickej integrity je dostupný na stiahnutie na stránke:
http://www.academicintegrity.eu/wp/glossary/
Interaktívny slovník pre oblasť akademickej integrity je dostupný na stránke:
http://www.academicintegrity.eu/wp/glossary/
Sprievodca akademickou integritou bude dostupný na stiahnutie na stránke:
http://www.academicintegrity.eu/wp/wg-glossary-guidelines/
Sebahodnotiace nástroje budú dostupné na stránke:
http://www.academicintegrity.eu/wp/wg-self-evaluation/
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