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Kurs i forskningsetik 

Beslut 

Fakultetsnämnden (arbetsutskottet) beslutar att 
 
- kurs i forskningsetik om minst 2 hp är obligatorisk för fakultetens 

doktorander 
- respektive institution beslutar vilken etikkurs som ingår i varje 

doktorands utbildning  
- rekommendera den fakultetsgemensamma kursen Teknik, forskning och 

etik, 2+3 hp, anordnad av institutionen för informationsteknologi, 
alternativt  kursen Research Ethics for Science and Technology, 2 hp, 
anordnad av Centrum för forsknings- och bioetik, CRB 

- om för någon doktorand annan motsvarande kurs inom eller utom landet 
är aktuell, ska sådan kurs kvalitetsgranskas av FUN (beredning via 
studierektor på forskarnivå) före beslut av institutionen 

- institutionens beslut (delegerat till huvudhandledaren i samråd med 
forskarutbildningsansvarig professor och övriga handledare) om vilken 
etikkurs som ingår i doktorandens utbildning läggs in i varje doktorands 
individuella studieplan. 

 

Ärendet 

Fakultetsnämnden beslöt 2008-02-05 att kurs i forskningsetik ska ingå i 
fakultetens doktoranders kursdel (TEKNAT 2007/456). Omfattningen av 
kursen angavs inte i beslutet. Centrum för forsknings- och bioetik, CRB, 
utarbetade på uppdrag av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 
dekangrupp kurserna Research Ethics A och Research Ethics B (vardera 1 
hp), vilka efter diskussioner med representanter från fakultetens 
forskarutbildningsnämnd har givits ett nytt upplägg, kursen Research 
Ethics for Science and Technology, 2 hp.  
 
Vid fakulteten finns sedan ett antal år tillbaka även en fakultetsfinansierad 
fakultetsgemensam forskarutbildningskurs i Teknik, forskning och etik 
(2+3 hp), med en allmän del och en mer teknikinriktad del för de 
doktorander som önskar det. 
 
Flera av fakultetens doktorander kommer från annat lärosäte eller annat 
land eller genomför delar av sin utbildning vid annat lärosäte eller i annat 
land. Det har därför framförts önskemål från institutionerna att 
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kurs/kurser i etik som genomgås vid annat lärosäte än Uppsala universitet 
ska kunna ersätta den kurs som anordnas av CRB, och att det ska vara upp 
till institutionen (delegerat till huvudhandledaren i samråd med 
forskarutbildningsansvarig professor och övriga handledare) att besluta 
om vilken etikkurs som ska ingå i doktorandens utbildning. 
 
 
 


