SMDF Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning

Har du anmält dig? Om inte är det hög tid att skicka in din anmälan!

Handledarseminarium om etik i forskarutbildningen
I november är det dags för ett nytt handledarseminarium för SMDFs medlemmar. Det blir tredje
gången vi håller ett sådant, och i år äger det rum på Malmö universitet. Den här gången är temat
etik. Mycket tid ägnas åt erfarenhetsutbyte.
När: Fredag 18 november klockan 10–16.
Var: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10, sal OR:C231 (OR står för Orkanen, C står för
huskropp C och 2 står för plan 2), för karta C231, Orkanen, Malmö - Universitetsholmen - MazeMap
Vem: Disputerade medlemmar i SMDF med intresse för doktorandhandledning (observera att
doktorander numera har ett eget nätverk som träffas separat, så ingen aktivitet ordnas för
doktorander just denna dag).
Kostnad: Ingen kostnad för seminariet men deltagande förutsätter att du är, eller blir, medlem i
SMDF. Lunch och fika ingår. Vill du bli medlem så kontakta vår kassör, Olov Viirman, på
olov.viirman@edu.uu.se.
Uppmuntra gärna kollegor att bli medlemmar om de är intresserade av att vara med. Som medlem
kan du både påverka föreningens verksamhet och delta i de aktiviteter föreningen ordnar. Ju fler
medlemmar vi är i SMDF desto viktigare aktör kan vi vara inom det matematikdidaktiska fältet i
Sverige och Norden. Medlemskapet löper 2-årsvis från 1 januari jämna år. Årsavgiften för perioden 1
januari 2022 till 31 december 2023 är 300 kronor.
Anmälan: Senast 31 oktober. Du anmäler dig genom att skicka ett mail till kerstin.pettersson@su.se
Ange ditt namn, universitet och eventuella behov av specialkost.
Program:
10.00 Fika.
10.15 SMDFs ordförande hälsar välkommen.
10.20 Etikansökningar – så här gjorde vi. Kollegor från Malmö universitet berättar.
11.30 Erfarenhetsutbyte – hur gör ni? Diskussion i mindre grupper.
12.30 Lunch.
13.30 Etiska dilemman. Diskussioner utgående från olika scenarier.
14.30 Fika.
15.00 Gemensam uppföljning av diskussionerna.
16.00 Avslut.
Välkomna!
Styrelsen för SMDF

