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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.
Hur man ser på etik varierar lite utifrån vilket ämne man skriver uppsats inom.

Detaljer; Tillbaka; Share; Ingen beskrivning tillgänglig.
se. 2018 · Kursförberedelserna får mig faktiskt att ta mig i kragen och samla mina tankar på ett mycket nyttigt
sätt. 04. VIssa av dem skulle aldrig idag fått utföras av etiska skäl. [1] Forskningsetiske retningslinjer for
naturvitenskap og teknologi. Skickas inom 1-3 vardagar. 2018 · Avdelningen för forskningsstöd bistår
universitetets forskare och institutioner i frågor som rör extern forskningsfinansiering och forskningsetik. ,
Forskningsetik, Forskningspolitiska och statistiska analyser, Jämställdhet, Strategier och policyer. 1 Som rör
etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofiskövertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller
sexual-liv. se 2013-11-27; Öka rättssäkerheten vid misstänkt forskningsfusk 10. Det behövdes tillslut en dold.
27. Forskningsetiska nämnden (FEN) är verksam inom både forskaretik och forskningsetik. MDH. Studier
og kurs. se riktar sig i första hand till forskare som vill använda registerdata i sin forskning. Några fall.
E-bok: Här ger vi en introduktion i vad forskningsetik är. I nämnden ingår lagfaren ledamot, lärar.

