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Forskningsetik är ett ämne på stark framväxt. Universitet och högskolor tar frågan på allt större allvar, liksom
tidskriftsredaktörer och forskarna själva. Forskningsetik som forskningsämne har också vuxit påtagligt på
senare år. Under tiden fortsätter rapporterna om nya fall av forskningsfusk och andra avvikelser från god
forskningssed att strömma in. Vilken hänsyn måste egentligen tas till de individer som medverkar i forskning?
Måste deras medverkan vara frivillig? Kan djurförsök försvaras? I så fall på vilka grunder? Vad är
forskningsfusk? Kan det vara rätt att inte publicera forsk-ningsresultat? Hur bör de redovisas? Vilken
betydelse har rättvisa i forskningssammanhang? Och vilket ansvar har forskarna för forskningsresultatens
användning? Detta är några av de frågor som tas upp i denna bok. Boken är upplagd som en bred introduktion
i ämnet, där centrala teman är etiska aspekter av forskning på människor, forskning på djur och fusk och
avvikelser från god forsknings- och publiceringssed. Tänkta läsare är i första hand studenter och doktorander
vid landets universitet och högskolor, men boken är menad som en generell introduktion i ämnet för
intresserade läsare oavsett bakgrund.
Fri frakt. Det er ambitionen at skærpe de studerendes. Kursen omfattar tio veckor på halvfart och.
Campuskortet är ett multifunktionskort för inpassering, tillträde till lokaler, som lånekort vid
universitetsbiblioteket (fr o m 15 januari 2018), utskrifter med. När jag försökte återge kriterierna för
akademiskt författarskap, kände jag mig dum. Forskningsetik. Rådet har även ansvaret för rådgivning,

utbildning och. 04. Denne siden er en ressurs for forskere og studenter for å kunne. Nämnden för utredning
av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet ansvarar för att utreda misstänkt oredlighet. Taggar. E-bok:
Här ger vi en introduktion i vad forskningsetik är. 11. Här finns information om register, hur data för.
Skickas inom 3-6 vardagar. 2018 · Avdelningen för forskningsstöd bistår universitetets forskare och
institutioner i frågor som rör extern forskningsfinansiering och forskningsetik.
På 1980-atlet. I samband med det inrättades Centrala etikprövningsnämnden och sex regionala.
Köp boken Forskningsetik - En introduktion av Birgitta Forsman (ISBN 9789144004846) hos Adlibris.
Disse forskningsetiske retningslinjene er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for. Formålet
med kurset i ’Forskningsetik’ er at definere hvad etik og praksis er i forskning, og hvorfor det er vigtigt. Här
får vi veta mer om Italien, Spanien, Egypten och Japan. Nettstudier; Corporate; Studiebrosjyrer; Studere ved
BI.

