
Information in English will be provided later 
 
 
Kursnamn Ethics of technology and science II 
Name of course  
 
Omfattning (högskolepoäng) 3hp 
ECTS credits 
 
Tidsperiod 2014-2015  
29 april 10-12 föreläsning 
6 maj 9-12 seminarium 
13 maj 9-12 seminarium 
20 maj 10-12 föreläsning 
3 juni 9-12 seminarium 
 
Course period 
 
Antal platser 30 
Maximum number of participants 
 
Undervisningsspråk Engelska 
Language of instruction 
 
Kursens syfte samt motivering till varför den bör vara fakultetsgemensam (max 150 
ord)  
Aim of course and motivation as to why it should be considered “multidisciplinary” to the extent that the faculty should allocate 
extra financing. 
Kursen är en fortsättning på den obligatoriska delen, 2hp. Syftet är att ge studenterna 
som önskar fördjupande kunskaper i forskningsetik, i etisk teori relaterad till teknologi 
och naturvetenskap, och tillhandahålla djupare färdigheter att behandla etiska frågor i 
samband med projektansökningar, forskningssamarbete, arbete med forskning, 
publicering, och tillämpning av forskningsresultat i samhället. 
 
Kursinnehåll, kursens uppläggning samt examinationsform (max 150 ord) 
Contents, study format and form of examination  
Kursen innehåller fem föreläsningar och tre seminarier. Fyra av föreläsningarna har 
fokus på teoretiska aspekter i filosofi, i etik och i teknologi/naturvetenskap. En 
föreläsning har fokus på metoder och verktyg för analys av etiska problem. 
Seminarierna fokuserar på filosofisk teori, etiska problem i samband med teknologi 
och naturvetenskap, och i tillämpning av metoder för behandling av etiska problem. 
Examinationen består i grupparbete, obligatorisk närvaro och muntlig redovisning på 
alla seminarier, och i en individuell uppsats. 
 
Målgrupp/er (specifiera ämnen/inriktningar) samt rekommenderade förkunskaper 
Target group/s (specify, if possible, subject/specialization) and recommended background 
Doktorander inom TekNat. Deltagande i den obligatoriska första delen av Teknologin 
forskning och etik, 2hp. 
 
Huvudansvarig institution Informationsteknologi och Teknikvetenskaper. 
Department with main responsibility  
 
Andra inblandade institutioner (specifiera hur).  
Other departments involved (specify how). 



      

 
Kontaktperson/er (namn, e-postadress)  
Contact person (name, e-mail address) 
Iordanis Kavathatzopoulos, iordanis@it.uu.se 
Thomas Lennerfors, thomas.lennerfors@angstrom.uu.se 
 
Anmälan om kursdeltagande till  
Application from course participants should be sent to 
Iordanis Kavathatzopoulos 
 
Senast 20150201 
Not later than 
 


