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JURIDISKA INSTITUTIONEN

LLD3C06 Introduktion till forskningsetik och god forskningssed,
3 högskolepoäng
Introduction to Research Ethics and Good Research Practice, 3 credits
Forskarnivå / Third-cycle level

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2019-09-09 att gälla från och med
höstterminen 2019.
Ansvarig institution
Juridiska institutionen, Handelshögskolans fakultet

Förkunskapskrav
Antagen till utbildning på forskarnivå.

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse
●
●

Visa förtrogenhet med etiska principer, lagar och regelverk för forskning
Visa fördjupad kunskap om och förståelse för regelverk kring etikprövning av forskning

Färdighet och förmåga
●

Kritiskt relatera det egna avhandlingsprojektet till etiska principer och regelverk

Värderingsförmåga och förhållningssätt
●
●
●

Visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar
Demonstrera ett forskaretiskt förhållningssätt
Värdera vetenskaplig redlighet

Innehåll
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2/2
Kursen syftar till att ge en introduktion till forskningsetik vid Handelshögskolan i Göteborg. I
kursen behandlas olika etiska perspektiv, forskningsetiska riktlinjer i lagar och förordningar, att
söka etikprövning, hantering av data, personuppgifter och material samt oredlighet i forskning.
Praktiska ställningstaganden i relation till att tolka och dra slutsatser av data i relation till
forskningsetik kommer att diskuteras. Ett övergripande mål är att deltagarna skall reflektera om
etiska ställningstaganden främst inom ramen för pågående avhandlingsarbeten men även för
forskningen generellt, samt bedriva forskningsarbete i enlighet med etiska principer och i
enlighet med de lagar och regler som finns gällande forskningsetik.
Kursen består av fem obligatoriska moduler, tre gemensamma och två valbara specialiseringar.
Modulerna kommer att variera över tid och specificeras i schemat. Kursen kommer att ges
under två veckor årligen med cirka 16 kurstimmar.

Undervisningsformer
Seminarier med gruppdiskussioner, litteraturstudier och presentationer.
Undervisningsspråk
Kursen ges på engelska.

Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget godkänd på hela
kursen krävs godkänt betyg på de bägge examinationsmomenten.

Former för bedömning
Kursdeltagarna förväntas vara aktivt deltagande i kursens alla delar samt demonstrera att de
har uppnått de angivna lärandemålen genom att:
a) Skriftlig tentamen där deltagarens kunskaper kring god forskningssed examineras.
b) Skriftlig och muntlig redovisning av paper kring forskningsetik i relation till deltagarens egna
forskningsprojekt.

Kursvärdering
Kursansvarig lärare ger deltagarna möjlighet att göra en skriftlig utvärdering i slutet av kursen.
Resultaten samt vidtagna åtgärder ska återrapporteras i samband med kursstart.

Övrigt
The course is compulsory for all third cycle students at the School admitted fall semester 2019 or
later. Each department chooses whether the doctoral student should take the course during the
first or second year of PhD studies.
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