
Rettelsesblad til  
 
 
Studieordning 2001 rev. 2004 for Filosofi  
 
 
Rettelsen vedrører Bacheloruddannelsen: 
 
 
En bacheloruddannelse med Filosofi som grundfag nu kaldet centralt fag og et andet fag som tilvalg 
består af 2¼ års studier (135 ECTS) inden for Filosofi samt ¾ års studier (45 ECTS) inden for et 
andet fag. Dette tilvalg på 45 ECTS er beskrevet i bachelorstudieordning 2005 for det ønskede 
tilvalg. 
 
 
Det centrale fag på i alt 135 ECTS består af de discipliner, der fremgår af forløbsoversigten for 
grundfaget side 7 (120 ECTS) samt af følgende discipliner på i alt 15 ECTS. 
 
Disciplinens navn: Valgfag (Electives) 
 
a.  Undervisningens omfang: 2 timer ugentligt i et semester. Vægtning: 10 ECTS 
 
b.  Undervisningsfagets mål og indhold: Formålet med faget er at give den studerende lejlighed til at 

fordybe sig i et filosofisk emne, der ellers ikke er fastlagt i studieordningen. Emnet kan vælges i 
tilknytning til de udbudte valgfag. Pensum sammensættes i samråd med underviseren. 

 
c. Undervisningens form: Forelæsninger og øvelser. 
 
d.  Pensum: 200-300 sider (udvælges i samråd med underviseren. 
 
e.  Eksamensfordringer: Den studerende skal godtgøre at have opnået indsigt i et veldefineret 

filosofisk emne.. 
 
e.       Eksamensbestemmelser:  
 
Prøveform: Skriftlig bunden prøve under tilsyn 
Varighed: 3 timer 
Hjælpemidler: Sproglige ordbøger 
Computer: Universitetets computere tilladt iht. Filosofisk Studienævns regelsæt for 
computere til eksamen. Se: http://www.humaniora.sdu.dk/nywebX/documentUpload/2222.pdf 
Censur: Intern 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
Vægtning:10 ECTS 
 
 



Disciplinens navn: Videnskabsteori 1 (Philosophy of Science: The Humanieties and 
Philosophy of Science)  
 
a.  Undervisningens omfang: 2 timer ugentligt i et halvt semester (forårssemesteret). Vægtning: 5 

ECTS) 
 
b.  Undervisningsfagets mål og indhold:  Kursets formål er at give den studerende en 
grundlæggende indsigt i hvad humanistisk videnskab er, med særligt fokus på spørgsmålene om 
hvori dens videnskabelighed generelt består og hvordan den forholder sig til andre 
videnskabsgrene. Det skal anspore de studerende til at reflektere kritisk over de metoder og 
videnskabsteoretiske synspunkter de møder i deres arbejde med fagspecifikke emner og give 
dem nogle basale begrebslige redskaber hertil. Der vil blive givet en oversigt over de forskellige 
videnskabsgrene, deres karakteristiske metoder og genstandsområder og dermed forbundne 
videnskabsteoretiske og –filosofiske problemer. Bl.a. skal der indgå emner som induktion, 
forklaring, hypotese, belæg, bevis, teoriempiri, realisme versus konstruktivisme og videnskabens 
rolle i samfundet. 
 
c.  Undervisningens form: Forelæsninger og øvelser. 
d. Pensum:  ca. 300 sider 
 
d.  Eksamensfordringer: Den studerende skal kunne godtgøre indsigt i grundlæggende 

videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger og deres betydning for humaniora. 
 
e. Eksamensbestemmelser:  
 
Prøveform: Skriftlig prøve under tilsyn 
Varighed: 3 timer 
Hjælpemidler: Sproglige ordbøger 
Computer: Ikke tilladt 
Censur: Intern  
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
Vægtning: 5 ECTS 
 
 
Godkendt af Filosofisk Studienævn den 14. juni 2006. 
 
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 21. juni 2006. 
 
Rettelsesbladet træder i kraft 1.09.2006.  
 


