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Tutkimusrahat omaan taskuun Eri Tekijöitä Hent PDF Tiedollinen motivaatio, uteliaisuus ja tiedonhalu ovat
auttamassa tutkijoita eettisten periaatteiden toteuttamisessa. Ammatti on monelle elämäntapa, johon sisältyy
sekä oman alan tutkimuksen seuraaminen että tiedepolitiikkaan osallistuminen. Tutkijaa ajaa eteenpäin usein
myös sosiaalinen motivaatio. Se on eräänlaista kunnianhimoa, halua näyttää olevansa jotakin, ehkä muille
tutkijoille tai koko yhteiskunnalle. Liialliseen kunnianhimoon liittyy kuitenkin kielteisiäkin asioita. Jopa
monet historian maineikkaat tiedemiehet ovat tutkimuksissaan turvautuneet vilppiin kunnianohimoa

toteuttaessaan. Monet tutkijat ovat esittäneet tuloksistaan vain sellaista yksipuolista tietoa, joka tukee heidän
teorioitaan, toiset taas ovat esittäneet ominaan jonkun toisen tutkijan tuloksia.

Pohjanmaan rikos-selvitys sarja sisältää laajan valikoiman jännittäviä ja aitoja kriminaalitapauksia Ruotsista,
Norjasta, Suomesta ja Islannista. Tapaukset ovat kirjoittaneet poliisit jotka auttoivat tutkimuksissa. Kaikki
tapaukset ovat jo selviytyneet ja tuomiot tehty. Se on henkeäsalpaavaa lukemista, ja todellisuus usein ylittää
mielikuvituksen. Lukija saa perehtyä muutamaan Skandinavian poliisin historiaan dramaattisin tapauksiin, ja

tutustua palapeliin, jonka syyllisten löytäminen merkitsee.

 

Tiedollinen motivaatio, uteliaisuus ja tiedonhalu ovat auttamassa
tutkijoita eettisten periaatteiden toteuttamisessa. Ammatti on monelle
elämäntapa, johon sisältyy sekä oman alan tutkimuksen seuraaminen
että tiedepolitiikkaan osallistuminen. Tutkijaa ajaa eteenpäin usein
myös sosiaalinen motivaatio. Se on eräänlaista kunnianhimoa, halua

näyttää olevansa jotakin, ehkä muille tutkijoille tai koko
yhteiskunnalle. Liialliseen kunnianhimoon liittyy kuitenkin

kielteisiäkin asioita. Jopa monet historian maineikkaat tiedemiehet
ovat tutkimuksissaan turvautuneet vilppiin kunnianohimoa

toteuttaessaan. Monet tutkijat ovat esittäneet tuloksistaan vain
sellaista yksipuolista tietoa, joka tukee heidän teorioitaan, toiset taas

ovat esittäneet ominaan jonkun toisen tutkijan tuloksia.

Pohjanmaan rikos-selvitys sarja sisältää laajan valikoiman jännittäviä
ja aitoja kriminaalitapauksia Ruotsista, Norjasta, Suomesta ja
Islannista. Tapaukset ovat kirjoittaneet poliisit jotka auttoivat

tutkimuksissa. Kaikki tapaukset ovat jo selviytyneet ja tuomiot tehty.
Se on henkeäsalpaavaa lukemista, ja todellisuus usein ylittää
mielikuvituksen. Lukija saa perehtyä muutamaan Skandinavian
poliisin historiaan dramaattisin tapauksiin, ja tutustua palapeliin,

jonka syyllisten löytäminen merkitsee.
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