קוד אתי לסגל האקדמי והנהלת הטכניון
)אושר על ידי סנט הטכניון ביום ראשון 9 ,במאי(2021 ,

אנו ,חברות וחברי הסגל האקדמי וההנהלה ,מחויבים למימוש יעדי הטכניון בחינוך תלמידים והכשרתם
ובמחקר בסיסי ויישומי ,לשירות מדינת ישראל ולרווחת כלל האנושות .את פעילויותינו מנחים ערכי יסוד
של חתירה לאמת ,חופש מחקר ,אחריות ויושרה .אנו מכירים בחשיבות טיפוח המגוון האנושי ונמנעים
מאפליה על בסיס מוצא ,דת ,לאום או מגדר.
חתירה לאמת וביסוסה מנחים אותנו במחקר מדעי והנדסי ,בחינוך ובניהול אקדמי .בפעילותנו
החינוכית אנו מקנים את ערך הדבקות באמת לתלמידינו .בפעילותנו המחקרית אנו מחויבים לאמת
ורק לה בהצגת כלי מחקר ותוצאותיו לתלמידים ,לעמיתים ,לקהילה המקצועית ,לציבור ונציגיו ולפרטים
ומוסדות התורמים לקידום המדע.
חופש המחקר והביטוי – נשמת אפה של האקדמיה – חיוני לחתירה לאמת .ניתן דרור לסקרנותנו
ולדמיוננו בבחירת נושאי מחקר ,ללא תכתיב חיצוני ,כפוף להוראות חוק ,לעקרונות הכרזת הלסינקי
לניסויים בבני אדם ,לכללים מחייבים לניסויים בבעלי חיים וכדומה .כאשר נישא תפקידי ניהול נפעל
בהתכוונות מלאה לשמירת החופש של עמיתינו לחקור .הן כחוקרים והן כמנהלים ,נשאף לקיים סביבת
עבודה המעודדת ביקורת והטלת ספק והמאפשרת הבעת דעות ללא חשש.
אנו נושאים באחריות בכל תחומי הפעילות האקדמית .כמחנכים ,מורים וחוקרים ,אנו אחראים להבטיח
סביבת עבודה ולימודים שבה תרבות הדיבור וההתנהגות מכבדת כל אדם ,לשמירת ביטחון הגוף
והנפש של צוות המחקר והמשתלמים שעובדים עימנו ולצידנו ולשמירה על ביטחונם של הסובבים
אותנו .אנו נושאים באחריות להנחיה ,להכשרה ולחינוך מיטביים של תלמידים ומשתלמים ,ולדבקותם
בערכים המבוארים במסמך זה בחינוך ,בהוראה ,בביצוע מחקרים ובהצגת תוצאותיהם .נהיה ערים
להשלכות מחקרינו על האדם ועל הסביבה .נהיה אחראים למלא באמונה תפקידים בטכניון ומחוצה לו,
לאומיים ובין-לאומיים .כאשר נשרת את הטכניון בתפקידי ניהול ,נישא באחריות למלא את המוטל עלינו
באורח ענייני וללא משוא פנים.
אנו מחויבים בכל פעילויותינו לנהוג ביושרה :להיות אמינים בפעולותינו ובהתבטאויותינו ,להימנע
מאפליה ולכבד את האחר .עשייתנו האקדמית מנוהלת בפתיחות ,באמון הדדי ובנכונות לעזור
לתלמידים ולשותפים .אנו שופטים תלמידים ועמיתים בשיקול דעת חסר פניות ,איננו נוקטים עמדה או
פעולה שבהן מתקיים חשש לניגוד עניינים ואנו מכירים באופן מלא בתרומות של שותפים למחקר,
להוראה או להנהגה .כראשי קבוצות מחקר אנו נוהגים בהגינות ובאמינות במקרים של אי-הסכמה עם
עמיתים או תלמידים ,ואנו מחויבים להכריז בשקיפות מלאה ובבמות נאותות על טעויות או שגיאות
שנפלו בדיווח תוצאות מחקרינו.

