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FARMA 

• Hvordan og hvornår introduceres de studerende til normerne for 
videnskabelig uredelighed? 

• Er de studerende tilstrækkeligt informerede om ’ejerskab’ til 
forskning og regler vedrørende data, opbevaring og lignende? 
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FARMA-BK-uddannelser 

Farmaceutuddannelsen 
bachelor 3 år 
kandidat 2 år 

Kandidat i Farmaceutisk Videnskab 
bachelor 3 år 
kandidat 2 år 

Kandidat i Lægemiddelvidenskab 
kandidat 2 år 
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Farmaceutuddannelsen - bachelor - 3 år 

- kandidat 
2 år 
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T-23-1 Etik (2,5 ECTS) 

farmaceutisk etik (industri, hospital, laboratorium, apotek) 
inkl. basale etiske begreber 

10 forelæsninger 
etiske grundbegreber (db-forelæsning) 
professionsetik 
etik på apotek 
forretningsetik/case fra farmaceutisk industri 
etik og kemi 
videnskabelig uredelighed 
pre-klinik 
klinik - etiske problemstillinger (db-forelæsning) 

3x3 timer case-baserede klassetimer 
diskutere etiske problemstillinger 
begrunde handlinger og dispositioner 
- træne sammenhængende argumentation, handling og disposition 

48 timers case-baseret tag-med-hjem-eksamen (bestået/ikke-bestået) 
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Bilag til specialeaftale - uddrag 

Rettigheder til 
resultater 

Den studerende ejer selv rettighederne til de resultater, som den 
studerende kommer til i løbet af specialeprojektet, medmindre andet 
aftales. Skal den studerende tilknyttes et forskningsprojekt, hvor der 
principielt er mulighed for, at der gøres en opfindelse, er det vigtigt, 
at vejlederen beder den studerende om at underskrive 
nedenstående erklæring kaldet samarbejdsaftale. På den måde 
kan FARMA/forskningsgruppen disponere over den studerendes del 
af en evt. opfindelse. 

Hvis den studerende ikke ønsker at underskrive erklæringen, skal 
vejlederen nøje overveje i hvilket omfang den studerende skal 
involveres i projektet og have adgang til data. Særligt er dette 
vigtigt at overveje, hvor vejlederen samarbejder med eksterne 
parter inden for projektet. 
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Samarbejdsaftale - uddrag 

Jeg erklærer samtidigt, at jeg vil overdrage mine eventuelle 
rettigheder til opfindelser, der gøres under 
forskningsprojektet og som søges udnyttet erhvervsmæssigt, 
til Universitet på samme vilkår som øvrige deltagere i 
projektet, jf. lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved 
offentlige forskningsinstitutioner. 
Jeg er vidende om, at Universitet ikke kan kræve 
overdragelseserklæring, men at Universitetet eller en 
virksomhed kan gøre det til en betingende forudsætning 
for deltagelse i et forskningsprojekt. 

Nærværende samarbejdsaftale er af hensyn til mulighederne 
for erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelser, der er gjort i 
forbindelse med projektet, gældende indtil der er opnået 
patent- eller anden tilsvarende retsbeskyttelse, dog højst i 5 år 
fra det tidspunkt, hvor jeg ikke længere deltager i 
forskningsprojektet. 
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