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Status som tilknyttet Etikkprogrammet
Målgruppe
Forskere og forskerrekrutter som arbeider med etikkrelaterte problemstillinger er velkomne til å
søke om tilknyttet-status ved Etikkprogrammet. Tilknyttet-status er særlig beregnet på PhDstipendiater og postdoktorstipendiater med tilknytning til universiteter, høgskoler og
forskningsinstitutter i Norge, men kan også være aktuelt for andre som driver etikkforskning.
Kort om Etikkprogrammet
Etikkprogrammet ved UiO (2002 – 2011) er et interfakultært forskningsprogram, og har som
målsetting å stimulere til etikkforskning ved alle universitetets fagområder. Programmet
finansierer en rekke forskerrekruttstillinger ved UiO, og driver en tverrfaglig forskerskole. Det er
om lag 35 personer knyttet til forskerskolen. Videre driver programmet et stimuleringsprogram
for etikkrelaterte forsknings- og undervisningsaktiviteter ved universitetet.
Foruten løpende kurs- og kollokvieaktiviteter i regi av forskerskolen, arrangerer
Etikkprogrammet ulike konferanser, det faste Etikkseminaret og den årlige Oslo Lecture in Moral
Philosophy.
Etikkprogrammet koordinerer Nasjonalt Etikknettverk, som driver nettstedet etikk.no, og gir
økonomisk støtte til etikkrelaterte forskerkurs og forskerutdanningsaktiviteter på nasjonalt nivå.
Målsettingene med tilknyttet-status
•
Styrke det nasjonale samarbeidet innen etikkforskning
•
Synliggjøre forskere, forskerrekrutter og miljøer som arbeider med etikkprosjekter
innenfor alle fagområder
•
God ressursutnyttelse: Etikkprogrammets forskerkurs holdes av internasjonalt
anerkjente fagfolk. Det er ønskelig at mange har mulighet for å nyte godt av den
ressursen dette er.
Rettigheter og plikter
Som tilknyttet får du anledning til å delta på følgende av de aktiviteter som til enhver tid foregår i
regi av Forskerskolen: Kurs, seminarer, workshops og kollokvier. Beskrivelse av forskerskolen er
vedlagt. Dessuten vil du kunne delta på øvrige faglige arrangementer i regi av Etikkprogrammet.
Vi vil forvente at du normalt deltar i minst én aktivitet per semester (kurs, workshops, seminarer,
kollokvier), og at du legger frem paper på kollokovien én gang i året. Du vil få en formell
tilknytning til Etikkprogrammet, og kan presentere deg selv som tilknyttet (affiliert).
Som tilknyttet vil du (inntil videre) ha anledning til å søke om støtte til reise- og oppholdsutgifter
i forbindelse med deltakelse på Etikkprogrammets kurs, seminarer, workshops og kollokvier.
Som tilknyttet vil du være forpliktet til å holde oss oppdatert om dine etikkfaglige aktiviteter
(publisering, foredrag etc.).
Søknad
Dersom du fyller kriteriene over, er du velkommen til å sende en søknad til
etikkprogrammet@ifikk.uio.no
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Etikkprogrammets forskerskole
Etikkprogrammet (2002-2011) er et interfakultært forskningsprogram og et av Universitetet i
Oslos satsningsområder. Etikkprogrammets mål er å fremme og støtte etikkforskning og
normativ refleksjon ved Universitetet i Oslo. Etikkprogrammets forskerskole ble formelt
opprettet våren 2004 etter vedtak i Forskningskomiteen.1 I praksis har forskerskolen vært i
funksjon fra og med vårsemesteret 2002.
Formål
Etikkprogrammets forskerskole har som formål å utdanne forskere til å drive grunnlags- og
områdeetisk forskning, blant annet gjennom kollokvier, kurs og veiledning i tilknytning til et
tverrfaglig og tverrfakultært etikkforskningsmiljø ved Universitetet i Oslo.
Forskerskolens utdanningsprogram
Forskerutdanningsopplegget i Etikkprogrammets forskerskole har tverrfaglighet og
kompetanseoppbygging som sitt hovedformål, og bygger på prinsippet om aktiv deltagelse.
Det vil si at studentene deltar på forskerkurs og i tverrfaglige fora som kollokvier, workshops
og samlinger, legger regelmessig frem eget arbeid til diskusjon der dette er aktuelt (særlig
kollokvier og samlinger), og leser og kommenterer medstipendiaters arbeid i de samme fora,
også arbeid til medstipendiater som arbeider på andre områder enn ens eget. Man rapporterer
årlig om fremdrift og faglige problemstillinger, legger frem rapport eller problemnotat på en
av forskerskolens halvårlige stipendiatsamlinger, og har en årlig stipendiatsamtale med
forskerskolens faglige leder om faglige og praktiske problemstillinger.
Regelmessig deltagelse i forskerskolen er obligatorisk for alle forskerskolens medlemmer,
både assosierte medlemmer og Etikkprogrammets stipendiater. Til gjengjeld får alle
medlemmene seks måneders ekstra stipend.
Kollokvier
Forskerskolen arrangerer regelmessige kollokvier, normalt hver 14. dag, i perioder hvor dette
ikke kolliderer med forskerkurs, samlinger eller andre faglige begivenheter som krever
forberedelse. Kollokviene er tverrfaglige forskermøter som varer i to-tre timer, hvor
stipendiater på alle nivåer, av og til også eksterne forskere, legger frem sine arbeider (ca. 20
sider) til diskusjon. Én eller to tekster diskuteres hver gang. Det inviteres som regel
ressurspersoner med spesialkompetanse på aktuelle områder for å kommentere tekstene.
Regelmessige forskerkurs
Hver 14. dag (de ukene det ikke er kollokvium), arrangeres et to-timers forskerkurs for alle
stipendiatene. Formålet er å skape en felles og solid faglig plattform for alle stipendiatene.
Som regel vil stipendiatene i forkant ha fått en tekst de skal lese, og kurset vil bestå dels av en
forelesning, dels av diskusjon om teksten og dagens tema.
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Intensive forskerkurs
Forskerskolen vil én gang i semesteret organisere et intensivt forskerkurs, som regel med
utenlandske spesialister. Kursene skal normalt bestå av ca 20 forelesnings- og seminartimer
gitt av forskere med høy kompetanse i etikk, og ha et pensum på ca 500-1000 sider etisk
teori/metode, som deltagerne forventes å sette seg inn i før kurset starter. Etter kurset skriver
man et essay innenfor ett av kursets tema. Essayet må bli godkjent av foreleser for å få kurset
godkjent. For kvalifiseringsstipendiater og nye ph.d.-stipendiater, organiseres også et intensivt
introduksjonskurs i etikk.
Årlige samlinger
Forskerskolen organiserer to årlige samlinger for alle stipendiatene:
1. Et heldagsseminar ved semesterstart hver høst, der nye stipendiater kan legge frem
prosjektene sine, og der de andre stipendiatene eventuelt kan gi en kort presentasjon av status
på egne prosjekter.
2. En to eller tre-dagers samling utenfor Oslo, der alle stipendiatene legger frem en kort tekst
der de diskuterer en problemstilling de arbeider med, og alle stipendiatene kommenterer
hverandres tekster. Alle veiledere inviteres til å delta i diskusjonen, og eksterne forelesere
inviteres også.
I tillegg vil forskerskolen organisere ytterligere tilbud: workshops, skrivekurs, etc. Disse vil i
utgangspunktet ikke være obligatoriske, selv om det oppfordres til aktiv deltagelse.

