
Den andre nasjonale fagkonferansen i etikk: Artikkelinvitasjon 
 

Etikkprogrammet og Nasjonalt Etikknettverk inviterer til den andre nasjonale fagkonferansen 

i etikk. Konferansen finner sted ved Universitetet i Oslo 29.-30. november 2010.  

 

Norsk etikkforskning skjer innenfor mange disipliner og miljøer og dekker alle tematiske 

sider ved etikkfaget. Formålet med en nasjonal fagkonferanse er å skape et overgripende 

forum for utveksling og samarbeid mellom de forskjellige disiplinene og miljøene. 

Konferansen vil omfatte både plenumssesjoner med inviterte foredragsholdere og parallelle 

sesjoner i temaspesifikke arbeidsgrupper.  

 

Hovedforedragsholdere er Kasper Lippert-Rasmussen (Professor ved Aarhus Universitet) 

og Birgitta Forsman (Forfatter. Docent, tidligere ved Göteborgs universitet og Lunds 

universitet). 

 

I utgangspunktet foreslås følgende arbeidsgrupper: 

1) Meta-etikk 

2) Normativ etisk teori  

3) Anvendt etikk   

4) Normativ politisk teori  

5) Profesjonsetikk   

6) Deskriptiv/empirisk etikk 

7) Forskningsetikk   

8) Feministisk etikk 

 

Alle deltakere på konferansen skal presentere en artikkel i en av de aktuelle arbeidsgruppene, 

samt fungere som hovedkommentator én gang. Deltakerne kan selv antyde hvilken gruppe de 

ønsker å delta i. Gruppeinndelingen vil imidlertid løpende vurderes i forhold til de innkomne 

bidragenes tematiske innretning. 

 

Deltakelse ved konferansen baseres på aksept av et artikkelsammendrag (maks 250 ord) som 

sendes inn til følgende adresse: etikkprogrammet@ifikk.uio.no. Frist for innsending av 

artikkelsammendrag er 1. september 2010.  

 

Dersom ditt artikkelsammendrag godkjennes skal den fullstendige artikkelen 

forhåndsdistribueres innen 8. november 2010, slik at deltakerne får anledning til å lese og 

forberede kommentarer. Merk at artikkelen ikke skal overstige 6000 ord.  

 

Hver arbeidsgruppe vil ha en gruppeleder. Gruppelederen vil fungere som ordstyrer under 

sesjonene og vil også i forkant utpeke en hovedkommentator til hver artikkel. Navn på 

gruppeledere vil bli annonsert senere. 

 

Deltakelse ved arrangementet, inkludert konferansemiddag mandag 29. november, er gratis. 

Deltakerne må imidlertid selv dekke reise og overnatting. For ytterligere informasjon, ta 

kontakt på: etikkprogrammet@ifikk.uio.no.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Arrangementskomitéen v/ 

Kim Angell Kristian Bjørkdahl Andreas Carlsson Marit Helene Hem 

mailto:etikkprogrammet@ifikk.uio.no
mailto:etikkprogrammet@ifikk.uio.no

