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Studieordning for faget filosofi 

 
 
Filosofien har nær tilknytning til de fleste fag på universitetet, idet næsten alle 
fagområder oprindelig har været dele af filosofien, der i løbet af videnskabens 
udvikling er blevet udskilt som selvstændige discipliner. Således kan filosofien 
karakteriseres som en modervidenskab. Den er også en grundvidenskab, idet man 
inden for alle områder når til filosofiske spørgsmål, hvis man spørger tilstrækkelig 
dybt. 
 
Vor tids komplicerede samfundsproblemer har øget interessen for filosofien. På alle 
områder, som kan gøres til genstand for offentlig debat (teknologiudvikling, 
medicinsk etik, vurdering af litteratur, billedkunst, teater, musik, folkelige bevægelser 
af politisk eller kulturel art, nyreligiøse bevægelser etc.), når man frem til filosofiske 
spørgsmål, hvis man ønsker at trænge dybere ned i problemerne. 
 
Filosofien adskiller sig på flere punkter fra andre videnskaber. Filosofien har ikke 
noget velafgrænset emneområde, idet afgrænsningen i sig selv udgør en stående 
diskussion i filosofiens historie. Videre har filosofien ikke nogen videnskabelig 
metode, idet spørgsmålet om metode selv er et filosofisk problem. Det betyder, at 
filosofien ikke som andre videnskaber har et veldefineret emneområde og en mere 
eller mindre alment accepteret metode, men at emneområde og metode indgår som 
emner for den filosofiske tænkning. 
 
At søge filosofistudiet bør være et resultat af nøje overvejelse. Studiet er krævende og 
omfattende og fordrer en personlig indsats og fordybelse. Tekstmængden, man skal 
læse og bearbejde, er stor, og værkerne er ofte skrevet på engelsk, tysk eller andre 
fremmedsprog, hvorfor læsefærdighed i engelsk og tysk er en nødvendig 
forudsætning. 
 
Center for Filosofi lægger vægt på både at varetage den filosofiske tradition og at 
orientere sig i de mange nye retninger og skoler, der har været fremtrædende i de 
senere år. Udover at dække de fleste traditionelle hovedretninger og discipliner er 
centeret i stand til at give undervisning inden for emneområder som f.eks. 
fænomenologi, eksistensfilosofi, hermeneutik, videnskabsteori,  analytisk filosofi,  
nymarxisme, kritisk teori, strukturalisme, dybdepsykologi, perceptionspsykologi, 
indisk filosofi, kinesisk filosofi, feministisk og økologisk filosofi. 
 



 

 2

Indholdsfortegnelse 

 
 
 
I.  Bestemmelser for faget filosofi med oversigtsnøgle 
A. Mål og forudsætninger 
 
 
 
1. To-faglig BA-uddannelse ................................................................. 3 
2. Et-faglig BA-uddannelse .................................................................. 3 
3. Sidefag............................................................................................... 4 
4. To-faglig kandidatuddannelse........................................................... 4 
5. Et-faglig kandidatuddannelse............................................................ 4 
6. Magisterkonferens............................................................................  5 
7. Faglig supplering................................................................................5 
B 1. Forløbsmodeller..............................................................................6 
B 2. Oversigtsnøgle ............................................................................. 12 
C. Definitioner og terminologi ............................................................ 14 
 

 
II. Beskrivelse af fagets discipliner og kurser 
A. Beskrivelse af fagets discipliner..................................................... 16 
 
 
III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser................................. 33 
 
 
IV. Fællesbestemmelser ....................................................................34 
A. De humanistiske studiers struktur 
B. Generelle eksamensbestemmelser 
C. Andre bestemmelser 
D. Humanistbekendtgørelse 
E. Karakterbekendtgørelse 
F. Eksamensbekendtgørelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3

I. Bestemmelser for faget filosofi  
 
 
Inden for grundfaget filosofi udbydes der følgende uddannelser i henhold til 
bekendtgørelse af 15. marts 1995 om humanistiske uddannelser på universiteter og 
universitetscentre: 
 
 
A. Mål og forudsætninger 
 
 
1. To-faglig BA-uddannelse i filosofi 
Den to-faglige bacheloruddannelse i filosofi er et treårigt afrundet uddannelsesforløb. 
Det omfatter to årsværk i filosofi samt et årsværk i et andet fag (sidefaget).  
 
Målet med uddannelsen er 1) at forberede den studerende til et efterfølgende to-fagligt 
kandidatstudium i filosofi, 2) i forbindelse med og som baggrund for anden faglig 
beskæftigelse at sætte den studerende i stand til kritisk at arbejde med filosofiske 
problemer i tilknytning til dette fag og, 3) at sætte den studerende i stand til at 
varetage filosofiske formidlings- og samarbejdsopgaver. 
 
Studerende, der er immatrikuleret på grundlag af adgangsgivende eksamen, betragtes 
som værende i stand til at læse almindelige faglige tekster på engelsk og tysk. 
Dispensater og andre studerende, som ikke opfylder disse krav, må tilvejebringe 
dokumentation for læsefærdighed i disse sprog efter studienævnets nærmere 
bestemmelse. 
 
2. Et-faglig BA-uddannelse i filosofi 
Den et-faglige bacheloruddannelse i filosofi er et tre-årigt afrundet uddannelsesforløb.  
 
Formålet med uddannelsen er 1) at forberede den studerende til den et-faglige 
kandidatuddannelse i filosofi 2) at forberede den studerende til 
magisterkonferensstudiet i filosofi 3) at kvalificere den studerende til selvstændigt og 
kritisk at varetage erhvervsfunktioner inden for fagets område, idet der sigtes på en 
videregående udbygning og uddybning af den almene orientering i filosofiens 
hovedområder. 
 
Der er de samme adgangskrav til studiet som til den to-faglige BA-uddannelse i 
filosofi. 
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3. Sidefag i filosofi 
Sidefaget er et 1,5 årigt sidefag til et hovedfag, men med afstigningsmulighed efter 1 
år. Den studerende skal dog have det 1,5 årige sidefag for at få gymnasiekompetence i 
filosofi. 
 
Uddannelsen har til formål at 1) at sætte kandidaten i stand til at undervise i filosofi på 
gymnasialt niveau 2) i forbindelse med og som baggrund for anden faglig 
beskæftigelse at sætte kandidaten i stand til at arbejde med filosofiske problemer i 
tilknytning til dette fag 3) at sætte kandidaten i stand til at varetage andre filosofiske 
formidlings- og samarbejdsopgaver. 
 
Adgangskrav til sidefaget er en afsluttet bachelor grunduddannelse i et andet fag. Se 
derforuden fællesbestemmelserne med hensyn til hvornår indskrivningen på sidefag 
tidligst kan finde sted. 
 
4. Den to-faglige kandidatuddannelse i filosofi 
Den to-faglige kandidatuddannelse i filosofi er en afrundet uddannelse, der bygger 
videre på den et-faglige eller to-faglige BA. Den to-faglige kandidatuddannelse kan 
således omfatte 0,5, 1 eller 1,5 årsværk fra hovedfaget kombineret med et sidefag 
eller sidefagselement af et omfang på 0,5, 1 eller 1,5 årsværk. Specialet knytter sig til 
hovedfaget. 
 
Uddannelsen skal kvalificere de studerende til selvstændigt at varetage 
erhvervsfunktioner med baggrund i de erhvervede kundskaber og den erhvervede 
indsigt i de teoretiske problemstillinger og metoder, ligesom den skal kvalificere de 
studerende til at udføre og deltage i videnskabeligt arbejde. 
 
Uddannelsen har til formål at 1) sætte kandidaten i stand til at undervise i filosofi på 
gymnasialt niveau, 2) sætte kandidaten i stand til at varetage andre filosofiske 
formidlings- og samarbejdsopgaver, 3) sætte kandidaten i stand til at arbejde 
selvstændigt og kritisk med filosofiske problemstillinger. 
 
Adgangskravene til uddannelsen er en BA-uddannelse i filosofi i et eller to fag, med 
filosofi som hovedfag. Se derforuden fællesbestemmelserne med hensyn til hvornår 
indskrivningen på kandidatuddannelsen tidligst kan finde sted. 
 
Udover de læsefærdighedskrav der stilles ved BA-uddannelsen, skal de centrale 
tekster i specialestudiet normalt læses på originalsproget. 
 
5. Den et-faglige kandidatuddannelse i filosofi 
Den et-faglige kandidatuddannelse i filosofi er en afrundet uddannelse i hovedfaget 
filosofi af et omfang på 2 årsværk, incl. speciale. Uddannelsen skal kvalificere den 
studerende til selvstændigt og kritisk at varetage erhvervsfunktioner med baggrund i 
de erhvervede kundskaber og den erhvervede indsigt i teoretiske problemstillinger og 



 

 5

metoder og kvalificere den studerende til at udføre og deltage i videnskabeligt 
arbejde. 
 
Adgangskravene til uddannelsen er en et-faglig BA-uddannelse i filosofi. Se 
derforuden fællesbestemmelserne med hensyn til hvornår indskrivningen tidligst kan 
finde sted. 
 
Udover de læsefærdighedskrav der stilles ved BA-uddannelsen, skal de centrale 
tekster i specialestudiet normalt læses på originalsproget. 
 
6. Magisterkonferens i filosofi 
Magisterkonferensstudiet i filosofi kan gennemføres på 3 år og sigter på en videre 
udbygning og uddybning af de færdigheder og den viden, som den studerende har 
erhvervet ved BA uddannelsen. Konferensstudiet skal sætte den studerende i stand til 
at gennemføre selvstændige videnskabelige studier i alle filosofiens problemområder, 
og der er således tale om en grundlæggende forskeruddannelse, der dels skal 
kvalificere til en videregående forskerkarriere og dels til selvstændige 
erhvervsfunktioner, der forudsætter såvel et bredt som et dybtgående kendskab til 
filosofien. 
 
Magisterkonferensstudiet er tilrettelagt således, at en efterfølgende indskrivning som 
Ph.d.-studerende kan ske for 2 år. 
 
Adgangskravene til uddannelsen er en et-faglig BA-uddannelse i filosofi. 
 
Udover de læsefærdighedskrav der stilles ved BA-uddannelsen, skal de centrale 
tekster i specialestudiet læses på originalsproget. 
 
7. Faglig supplering i Filosofi 
Udbygning på 0,5 års studium af det 1,5-årige sidefag. Den faglige supplering i 
filosofi omfatter 0,5 års studium på grundfag- og kandidatuddannelsesniveau. Der 
henvises til særlig ordning for Den faglige supplering i Filosofi, som er godkendt af 
Det Humanistiske Fakultetsråd den 15. december 1998. Disse regler gælder kun indtil 
ny bekendtgørelse foreligger, da man er i gang med at revidere pædagogikum i 
gymnasieskolen. 
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B 1. Forløbsmodeller 
 
 
Omfang og eksamenssigte af undervisning i Grundfag: 
 
 
Grundfaget i filosofi sigter dels på at give de studerende en almen orientering i 
filosofiens historie og i de filosofiske strømninger i det 20. århundrede, dels på en 
systematisk forståelse. Samtidig lægges der i lige grad vægt på at indføre de 
studerende i filosofiske teorier og metoder og på at opøve anvendelsen af disse på 
filosofiske og filosofisk prægede emner. 
 
Studiet er opbygget som et  fast undervisningsforløb, der tilsigter en så 
hensigtsmæssig gennemførelse som muligt. De tre største områder er 
filosofihistorie, moderne filosofi  (filosofi efter 1850)  og  filosofiske 
grundproblemer. 
 
Grundproblemerne er delt op i Metafysik, Erkendelsesteori, Etik, Politisk filosofi 
og Videnskabshistorie og -teori 
I studiet indgår desuden Logik & argumentationsteori samt BA-projektet 

 
 
Disciplin 
 
 

Undervisningens omfang 
(timer pr. uge) 
 

Eksamens 
placering 

 
 
 
 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4.sem. Efter semester: 
 

Afholdt ved Filosofisk 
studienævn 
 
Logik & 
argumentationsteori §1 
Filosofihistorie I §2 
Kl. tekster I §2 
Metafysik §3 
 
Filosofihistorie II §2 
Klassiske tekster II §2 
Erkendelsesteori §3 
Tværfag 1 §4 
 

 
 
    
 
   3 
   4 
   2 
   2 
 
                4 
                2 
                2 
                2 
 

 
 
   
  
  1 
  1 
  1 
  2 
 
   2 
   2 
   2 
   2 
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Moderne filosofi I a §5 
Moderne filosofi I b §5 
Etik §6 
Politisk filosofi §6 
Tværfag, naturfilosofi  
§17 
 
Moderne filosofi II a §5 
Moderne filosofi II b §5 
Videnskabshistorie og –
teori §7 
BA-projekt §8 

                              2 
                              2 
                              2 
                              2 
 
                              2 
 
                                         2 
                                         2 
  
                                         3 
                                         2 

   3 
   3 
   3 
   3 
    
   3 
 
   4 
   4 
           
   4 
   4 

 
 
Omfang og eksamenssigte af undervisning i 3. år af den et-faglig BA-
uddannelse: 
De første 4 semestre af den et-faglige  BA-uddannelse i Filosofi er identiske med de 
4 første semestre af den to-faglige BA-uddannelse (grunduddannelse). Se foran om 
denne. Det femte og sjette semester forløber som vist nedenfor. 
 
Disciplin 
 
 

Undervisningens omfang
(timer pr. uge) 
 

Eksamens 
placering 

 
 
 

1. sem.                2. sem.  Efter semester: 
 

Afholdt ved Filosofisk 
studienævn 
 
Skriftlig emnekursus I  
§ 9 
Mundtlig emnekursus I  
§ 10 
Øvelser 
 
Skriftlig emnekursus II  
§ 9 
Mundtlig emnekursus II  
§ 10 
Øvelser 

 
 
    
 
2 
     
2 
1 
 
  
                            2 
    
                            2 
                            1 
               

 
 
 
 
   1 
 
   1 
 
 
 
   2 
 
   2 
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Omfang og eksamenssigte af  
undervisning i 1,5-årige sidefag i filosofi 
 
 
Det tilrådes stærkt, at man læser 1. semester før 2. semester, da  
undervisningen i 2. semester tildels forudsætter kendskab til emnerne i 1. seme-ster.  
 
 
Disciplin 
 
 

Undervisningens omfang 
(timer pr. uge) 
 

Eksamens placering 

 
 
 

1. sem.       2. sem.         3. sem. 
 

Efter semester: 
 

Afholdt ved Filosofisk 
studienævn 
 
Logik & 
argumentationsteori § 1 
Filosofihistorie I § 12 
Naturfilosofi § 17 
 
Filosofihistorie II § 12 
Erkendelsesteori § 3 
Moderne filosofi IIa § 5 
Moderne filosofi IIb § 5 
Videnskabshistorie og - 
teori §15 
 
Moderne filosofi Ia § 5 
Moderne filosofi I b § 5 
Etik & politisk filosofi  
§ 6 
Metafysik § 3 
 

 
 
    
 
3 
4 
2 
  
                           4 
                           2 
                           2 
                           2 
 
                            3 
 
                                             2 
                                             2 
 
                                              4 
                                              2 

 
 
 
 
   1 
   1 
   1 
 
   2 
   3 
   2 
   2 
 
   2 
 
   3 
   3 
 
   3 
   3 
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Omfang og eksamenssigte af undervisning i 1-årigt sidefag i filosofi 
 
 
Den studerende skal selv sammenstykke sin uddannelse af elementerne fra den 1,5-
årige sidefagsuddannelse. Dog er filosofihistorie I og II obligatoriske. I øvrigt 
henvises til §18. 
 
 
Disciplin 
 
 

Undervisningens omfang
(timer pr. uge) 
 

Eksamens 
placering 

 
 
 

1. sem.                2. sem.  
 

Efter semester: 
 

Afholdt ved Filosofisk 
studienævn 
 
Filosofihistorie I §12 
Filosofihistorie II §12 
 

 
 
 
4 
                                4 

 
 
 
   1 
   2 

 
 
Omfang og eksamenssigte af undervisning i Den to-faglige kandidatuddannelse 
i filosofi 

 
 
Disciplin 
 
 

Undervisningens omfang 
(timer pr. uge) 
 

Eksamens placering 

 
 
 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 
 
 

Efter semester: 
 

Afholdt ved Filosofisk 
studienævn 
 
Skriftlig emnekursus I  
§ 9 
Mundtlig emnekursus I  
§ 10 
Øvelser 
 
Skriftlig emnekursus II  
§ 9 
Mundtlig emnekursus II  

 
 
    
  
2 
 
2 
1 
 
 
           2 
  

 
 
   
 
1 
 
1 
 
 
 
2 
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§ 10 
Øvelser 
 
Speciale § 20 
 

           2 
           1 
                             
                              Vejledning 
   
               

2 
 
  
3. eller 4. 
   

 
Det er valgfrit om man ønsker at udarbejde speciale i 3. eller 4. semester og som 
 konsekvens heraf bruger 3. eller 4. semester til sidefaget. Det kan også lade sig gøre at brug
1. eller 2. semester til sidefaget. 
 
 
Omfang og eksamenssigte af undervisning i Den et-faglige kandidatuddannelse 
i filosofi 

 
 
Disciplin 
 
 

Undervisningens omfang 
(timer pr. uge) 
 

Eksamens placering 

 
 
 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 
 
 

Efter semester: 
 

Afholdt ved Filosofisk 
studienævn 
 
 
Skriftlig emnekursus III  
§ 9 
Mundtlig emnekursus III § 
10 
Øvelser 
 
Skriftlig emnekursus IV  
§ 9 
Mundtlig emnekursus IV § 
10 
Øvelser 
 
Skriftlig emnekursus V 
§ 9 
Mundtlig emnekursus V 
§ 9 
Øvelser 
 

 
 
    
  
 
2 
 
2 
1 
  
 
             2  
 
             2 
             1 
 
                          
                         2 
 
                         2 
                         1 
 

 
 
   
  
 
1 
  
1 
 
  
  
2 
  
2 
 
 
 
3 
 
3 
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Speciale § 20 
 

skal udarbejdes i 4. sem. 4 

 
 
Omfang og eksamenssigte af undervisning i Magisterkonferens 
 
 
Disciplin 
 
 

Undervisningens omfang 
(timer pr. uge) 
 

Eksamens 
placering 

 
 
 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. 
sem. 
 
 

Efter 
semester: 
 

Afholdt ved Filosofisk 
studienævn 
 
 
Skriftlig emnekursus III  
§ 21 
Mundtlig emnekursus III § 
21 
Øvelser 
 
Skriftlig emnekursus IV 
§ 21 
Mundtlig emnekursus IV 
§ 21 
Øvelser 
 
Skriftlig emnekursus V  
§ 21 
Mundtlig emnekursus V  
§ 21 
Øvelser 
 
Skriftlig emnekursus VI  
§ 21 
Mundtlig emnekursus VI 
§ 21 
Øvelser 
 
Speciale § 22 
 

 
 
    
  
 
2 
 
2 
1 
 
            
          2  
             
          2 
          1 
  
                         
                          2 
                          
                          2 
                         1 
                           
 
                                          2                            
 
                                          2 
                                          1 
                                                 
skal udarbejdes i 5. og 6. semester 

 
 
   
  
 
1 
  
1 
 
 
  
2 
  
2 
 
 
  
3 
  
3 
 
 
 
4 
 
4 
 
 
6 
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B. Oversigtsnøgle 
 

Hovedfag Sidefag Prøve, årsværk, henvisning mv. 
Discpliner BA grundfag 

2 år 
1,5 år 1 år Prøve-

form 
Censur Prøvens 

varighed 
Vurdering ECTS 

vægt 
Beskrivel

se i § 
Logik & 
argumentationsteori 

X X (X) mundtlig intern 20 min. B/IB 6 1 

Filosofihistorie I  X X hj.opgave intern 1 måned B/IB 12 12 
Filosofihistorie II  X X skriftlig ekstern 5 timer 13-skala 12 12 
Filosofihistorie I, 
Klassiske tekster I 

X   hj.opgave intern 1 måned B/IB 15 2 

Filosofihistorie II & 
klassiske tekster II 

X   skriftlig ekstern 5 timer 13-skala 15 2 

Metafysik & 
erkendelsesteori 

X X (X) mundtlig ekstern 20 min. 13-skala 12 3 

Tværfag 1  X   skriftlig / 
mundtlig 

intern 3 timer/  
20 min. 

B/IB 6 4 

Tværfag 2 Naturfilosofi X X (X) mundtlig intern 20 min. B/IB 6 17 
Moderne filosofi Ia+Ib X X (X) hj.opgave intern 1 måned 13-skala 12 5 
Moderne filosofi IIa+IIb X X (X) skriftlig ekstern 5 timer 13-skala 12 5 
Etik & politisk filosofi X X (X) mundtlig ekstern 20 min. 13-skala 12 6 
Videnskabshistorie & -
teori 

X   mundtlig intern 20 min. 13-skala 9 7 

Videnskabshistorie & -
teori 

 X (X) mundtlig intern 20 min. 13-skala 6 15 

BA-projekt 
 

X   hj.opgave 
& 

mundtlig 

ekstern 30 min. 13-skala 15 8 

 120ECTS 90 ECTS 60 ECTS       

(X) valgfri fag 
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B 2. Oversigtsnøgle: Overbygninger 
 

   Prøve, årsværk, henvisning mv. 
Discpliner Et-faglig BA 

1 år 
To-faglig 
kandidat 

1,5 år 

Et-faglig 
kandidat 

2 år 

Magister-
konferens 

3 år 

Prøve-
form 

Censur Prøvens 
varighed 

Vurdering ECTS 
vægt 

Beskriv-
elsei § 

Skriftlig emneprøve I X X X  hj.opgave intern - 13-skala 20 9 
Mundtlig emneprøve I X X X  mundtlig intern 30 min. B/IB 10 10 
Skriftlig emneprøve II X X X  hj.opgave ekstern - 13-skala 20 9 
Mundtlig emneprøve II X X X  mundtlig intern 30 min. B/IB 10 10 
Skriftlig emneprøve III   X  hj.opgave ekstern - 13-skala 20 9 
Mundtlig emneprøve III   X  mundtlig intern 30 min. B/IB 10 10 
Speciale  X X  hj.opgave ekstern - 13-skala 30 20 
Filosofihistorie    X hj.opgave ekstern - 13-skala 20 21 
Filosofihistorie    X mundtlig intern 30 min. B/IB 10 21 
Erkendelsesteori    X hj.opgave ekstern - 13-skala 20 21 
Erkendelsesteori    X mundtlig intern 30 min. B/IB 10 21 
Metafysik    X hj.opgave ekstern - 13-skala 20 21 
Metafysik    X mundtlig intern 30 min. B/IB 10 21 
Værdifilosofi    X hj.opgave ekstern - 13-skala 20 21 
Værdifilosofi    X mundtlig intern 30 min. B/IB 10 21 
Konferens speciale    X hj.opgave ekstern - B/IB 60 22 
Offentlig forelæsning    X mundtlig intern 1 time B/IB - 22 
 60 ECTS 90 ECTS 120 ECTS 180 ECTS       
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C. Definitioner og terminologi 
 
 
Normalside: Der henvises til IV Fællesbestemmelser for de humanistiske studier ved 
Syddansk Universitet. 
 
Typeenhed: Der henvises til IV Fællesbestemmelser for de humanistiske studier. 
 
Hjemmeopgaver: Hjemmeopgave er en skriftlig opgave (10-15 sider) i 1. semesters 
pensum i Filosofihistorie I samt Klassiske tekster I. Endvidere er der en skriftlig 
hjemmeopgave i Moderne filosofi Ia og Ib. Opgaverne stilles næstsidste 
undervisningsgang i semestret og skal afleveres 1 måned senere. 
 
BA-projekt  består af en fri skriftlig hjemmeopgave på 25-40 normalsider samt en 
mundtlig eksamen med udgangspunkt heri. Opgaven afleveres 14 dage før den 
mundtlige eksamen. 
 
Skriftlige emneprøver. På den et-faglige BA-uddannelse, kandidat- og 
magisterkonferensuddannelserne er de skriftlige emneprøver på 25-30 normalsider. 
 
Opgavens længde.  Med til opgavens længde hører kun råteksten og kommenterende 
noter. Indholdsfortegnelse, illustrationer, litteraturliste og noter som fungerer som 
henvisning til litteraturlisten tæller ikke med i sidetallet. Desuden er det 
vejleders/eksaminators opgave at afvise en opgave, der kvantitativt afviger fra det i 
studieordningen fastsatte sidetal, således at disse opgaver ikke bedømmes. 
 
Gruppeprøve: Herved forstås en hjemmeopgave til BA-projekt udfærdiget af højst tre 
studerende sammen. Den samlede opgave skal da være 10 sider ekstra pr. deltager 
udover den første. Ved den påfølgende mundtlige prøve foretages der en individuel 
eksamination af gruppemedlemmerne, og hver studerende får en individuel karakter 
efter den mundtlige eksamination Den skriftlige opgave vægtes med 50% og den 
mundtlige prøve vægtes med 50%, og bedømmelsen munder ud i en samlet karakter. 
Ved bedømmelsen af en gruppeprøve  benyttes 13-skalaen. 
 
Bunden prøve: Herved forstås en prøve, hvor emnet fastlægges af eksaminator i 
samråd med censor. 
 
Sagsfremstilling: Ved en sagsfremstilling forstås, at eksaminanden mundtligt giver sin 
fremstilling af det pågældende emne. 
 
Vejledning: Vejledningen ved BA-projekt på grunduddannelsen, emneprøverne og 
specialet på kandidatuddannelserne og magisterkonferens har karakter af, at den 
studerende rådfører sig med vejlederen om indhold og afgrænsning af emnet. 
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Værker og artikler: Ved værker forstås i almindelighed en større monografi eller et 
originalt filosofisk værk. Ved artikler forstås i almindelighed en tidsskrifts artikel, der 
enten er et originalt bidrag eller en kritisk diskussion af det pågældende emne. Ofte vil 
et kapitel fra et værk kunne fungere som en artikel, i visse tilfælde vil et større værk, 
afhængig af emnets beskaffenhed, kunne gøre det ud for artiklerne. 
 
Stave- og formuleringsevne (skriftlig og mundtlig fremstillingsform): Der henvises til 
IV Fællesbestemmelser for de humanistiske studier. 
 
Brug af Web-henvisninger: Der henvises til IV Fællesbestemmelser for de 
humanistiske studier. 
 
Anvendelse af computer til eksamen: Der henvises til IV Fællesbestemmelser for de 
humanistiske studier. 
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II. Beskrivelse af fagets discipliner  
 
 
A. Beskrivelse af fagets discipliner 
 
 
§ 0. 1. årsprøven 
 
Efter 2. semester skal såvel hjemmeopgaven i Filosofihistorie I med Klassiske 
tekster I og den skriftlige eksamen i Filosofihistorie II med Klassiske tekster II 
være beståede. Hvis man ikke har bestået hjemmeopgaven i Filosofihistorie I og 
Klassiske tekster I i januar er der mulighed for at få stillet en hjemmeopgave i 
forårssemesteret. Hvis man ikke har bestået den skriftlig eksamen i 
Filosofihistorie II og Klassiske tekster II ved den ordinære sommereksamen er der 
mulighed for omprøve i august. Man skal tilmelde sig og gennemføre 
Filosofihistorie I med Klassiske tekster I og Filosofihistorie II med Klassiske 
tekster II senest ved udgangen af 2. studieår, i modsat fald kan man ikke fortsætte 
studiet. Man har i alt 3 forsøg. 
 
 
§ 1 Logik og argumentationsteori/ Formal and informal Logic 
 
a) Undervisningens omfang: 3 timer ugentlig  i 1 semester.  
Vægtning: 6 ECTS. 
 
b) Undervisningens mål og indhold: Kurset tilsigter at give de studerende  
kendskab til både klassisk og moderne logik samt til den filosofisk begrundede 
argumentationsteori. 
 
c) Undervisningens form:  Forelæsninger, øvelser og eksaminatorier. 
 
d) Eksamensfordringer: Ved prøven skal den studerende kunne godtgøre 
kendskab til klassisk og moderne logik samt argumentationsteori. Pensum: 250-
300 sider. 
 
e) Eksamensbestemmelser: Intern, mundtlig prøve i form af en bunden 
sagsfremstilling uden hjælpemidler og uden forberedelse. Varighed: 20 minutter incl. 
censur. Prøven vurderes med intern censur til bestået/ikke bestået. 
 
 
§ 2 Filosofihistorie  I + II og Klassiske tekster I + II/ History of Philosophy and 
Classical Texts. 
 
a) Undervisningens omfang: 4 + 2 timer ugentlig i 2 semestre. 
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Kurset er opdelt i Filosofihistorie I og  Klassiske tekster I, der henholdsvis omfatter 
oversigtsværker og primærtekster i oldtidens og middelaldererens filosofi, og i 
Filosofihistorie II og Klassiske tekster II, der henholdsvis omfatter oversigtsværker og 
primærtekster fra renæssancen til ca. år 1850. 
Vægtning: Filosofihistorie I 9 ECTS. Klassiske tekster I  6 ECTS.  Filosofihistorie II  
9 ECTS. Klassiske tekster II 6 ECTS. 
 
b) Undervisningens mål og indhold: Kurset i Filosofihistorie  sigter på at give  de 
studerende et solidt kendskab til den vestlige filosofis udvikling fra de ældste græske 
tænkere og frem til ca. 1850. 
Kurset suppleres i både 1. og 2. semester med læsning af Klassiske tekster i 
tilknytning til pensum i Filosofihistorie. Disse indgår i pensum til eksamenspensum. 
 
c) Undervisningens form: Forelæsninger, øvelser og eksaminatorier. 
 
d) Eksamensfordringer: Ved prøven skal den studerende kunne udvise indsigt i 
filosofiens historie fra oldtiden til ca. 1850. 
 
Prøveemnet skal kunne placeres i den filosofihistoriske sammenhæng. Relevante 
filosoffers og skolers behandling af emnet skal kunne inddrages. Synspunkter skal 
kunne sammenlignes og diskuteres. 
 
Pensum: Filosofihistorie I 500 sider. Filosofihistorie II 500 sider.  
Klassiske tekster I 150 sider. Klassiske tekster II 300 sider.  
 
e) Eksamensbestemmelser:  For  Filosofihistorie I og Klassiske tekster I har 
eksamen form af en bunden skriftlig hjemmeopgave. Den studerende skal have 
stillet eet spørgsmål i 1. semesters pensum. Spørgsmålet udleveres den næstsidste 
gang i semestret og besvarelsen skal afleveres 1 måned senere. Arbejds-omfanget 
er dog kun normeret til 10 dage. Hvis man ikke har bestået hjemmeopgaven i 
Filosofihistorie I og Klassiske tekster I i januar er der mulighed for at få stillet en 
hjemmeopgave i forårssemesteret. 
 
Hjemmeopgaven har et omfang af 10-15 sider. Prøven er intern og bedømmes ved 
første eksamensforsøg udelukkende af eksaminator. Ved 2. og efterfølgende gang 
er prøven intern og med censur. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.  
 
f) Eksamensbestemmelser:  For Filosofihistorie II og Klassiske tekster II har 
eksamen form af en 5 timers skriftlig, bunden, prøve uden andre hjælpemidler  
end sproglige ordbøger. Prøven er ekstern og vurderes efter 13-skalaen.  
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§ 3 Metafysik og Erkendelsesteori/ Metaphysics and Epistemology 
 
a) Undervisningens omfang: 2 timer ugentlig i 2 semestre, timerne er delt ligeligt 
mellem de to fag.  
Vægtning: 12 ECTS. 
 
b) Undervisningens mål og indhold: At bibringe de studerende indsigt i 
væsentlige metafysiske og erkendelsesteoretiske  grundproblemer. 
 
c) Undervisningens form: Forelæsninger, øvelser og eksaminatorier. 
 
d) Eksamensfordringer: Ved prøven skal den studerende dokumentere indsigt i 
væsentlige erkendelsesteoretiske og metafysiske grundproblemer og kende de 
forskellige opfattelser af disse. 
Pensum: Metafysik: ca. 300 sider. Erkendelsesteori: ca. 300 sider. 
 
e) Eksamensbestemmelser: Mundtlig, ekstern prøve uden hjælpemidler og uden 
forberedelse. Ved eksamen stilles kun ét spørgsmål, som falder enten i Metafysik 
eller i Erkendelsesteori. Varighed: 20 minutter incl. censur. Prøven vurderes efter 
13-skala. 
 
 
§ 4 Tværfag/ Optional Subjects 
 
Undervisningens omfang: Hvert af de to tværfag omfatter 2 timer ugentlig i et 

semester. Vægtning: hvert tværfag vægtes 6 ECTS. 
 
Der kan vælges frit mellem de udbudte tværfag ved de humanistiske studienævn 
med ganske enkelte begrænsninger, som fremgår af annonceringen af det 
pågældende tværfag. 
 
Det anbefales dog kraftigt, at de studerende følger tværfaget Naturfilosofi, der 
altid udbydes i efteråret, på deres 3. semester, da dette tværfag er ment som et 
forkursus til faget Videnskabshistorie og –teori. Kurset Naturfilosofi er 
obligatorisk for de studerende på det 1½-årige sidefag, se § 19 for en beskrivelse 
af faget.  
 
b) Eksamensbestemmelser: Enten en skriftlig 3 timers prøve eller 20 minutters 
mundtlig eksamen med intern censur. Ved den skriftlige eksamen er prøven intern 
og bedømmes ved første eksamensforsøg udelukkende af eksaminator. Ved 2. og 
efterfølgende gang er prøven intern og med censur. Eksamensformen fastsættes 
for hvert enkelt kursus, der udbydes. Prøverne vurderes bestået/ikke bestået. 
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§ 5 Moderne filosofi/ Modern Philosophy 
 
a) Undervisningens omfang: 2 x 2 timer ugentlig i 2 semestre. 
Kurset er opdelt i Moderne filosofi Ia og Ib, der omfatter henholdsvis 
oversigtsværker og primærtekster inden for de analytiske retninger; og i Moderne 
filosofi IIa og IIb der henholdsvis omfatter tilsvarende oversigtsværker og 
primærtekster inden for de fænomenologisk-hermeneutiske retninger. 
Vægtning: Moderne filosofi Ia og Ib 12 ECTS. Moderne filosofi IIa og IIb 12 
ECTS. 
 
b) Undervisningens mål og indhold: Undervisningen sigter på at give de 
studerende et solidt kendskab til filosofiens udvikling fra ca. 1850 til i dag. 
Undervisningen omfatter både primær- og sekundærtekster. 
 
c) Undervisningens form: Forelæsninger, øvelser og eksaminatorier. 
 
d) Eksamensfordringer: Ved prøven skal den studerende kunne udvise indsigt i de 
vigtigste retninger i filosofien efter ca. 1850. Det samlede pensum skal dels give 
en oversigt over filosofiske retninger, og dels bestå i primærtekster i tilknytning til 
disse retninger. 
 
Pensum: : Moderne filosofi Ia: 300-400 sider. Moderne filosofi Ib: 250 sider. 
Moderne filosofi II a: 300-400 sider. Moderne filosofi II b: 250 sider. 
 
e) Eksamensbestemmelser:  For Moderne filosofi Ia og Ib har eksamen form af en 
bunden skriftlig hjemmeopgave. Den studerende skal have stillet eet spørgsmål i 
3. semesters pensum. Spørgsmålet udleveres den næstsidste gang i semesteret og 
besvarelsen skal afleveres 1 måned senere. Arbejdsomfanget er dog kun normeret 
til 10 dage. Hjemmeopgaven har et omfang på 10-15 sider. Prøven er med intern 
censur og bedømmes efter 13-skalaen. Hvis man ikke har bestået hjemmeopgaven 
i Moderne filosofi Ia og Ib i januar er der mulighed for at få stillet en 
hjemmeopgave i forårssemesteret. 
 
f) Eksamensbestemmelser: For Moderne filosofi IIa og IIb har eksamen form af en 
5 timers skriftlig, bunden, prøve uden andre hjælpemidler end sproglige ordbøger. 
Prøven er ekstern og vurderes efter 13-skalaen. 
 
 
§ 6 Etik og Politisk filosofi/ Moral and Political Philosophy 
 
a)Undervisningens omfang: 4 timer ugentlig i 1 semester fordelt med halvdelen af 
timerne til hvert fag. Vægtning: 12 ECTS. 
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b) Undervisningens mål og indhold: At bibringe de studerende indsigt i 
væsentlige etiske og politisk-filosofiske grundproblemer. 
 
c) Undervisningens form: Forelæsninger, øvelser og eksaminatorier. 
 
d) Eksamensfordringer: Ved prøven skal den studerende kunne udvise indsigt i 
væsentlige etiske og politisk-filosofiske grundproblemer og kende de forskellige 
opfattelser af disse. 
 
Pensum: Etik: ca. 300 sider. Politisk filosofi: ca. 300 sider. 
 
e) Eksamensbestemmelser: Mundtlig, prøve uden hjælpemidler og uden 
forberedelse. Ved eksamen stilles kun ét spørgsmål, som falder enten i Etik eller i 
Politisk filosofi. Varighed: 20 minutter incl. censur. Prøven er ekstern og vurderes 
efter 13-skalaen. 
 
 
§ 7. Videnskabshistorie og videnskabsteori / History and Philosophy of Science 
 
a) Undervisningens omfang: 3 timer ugentlig  i 1 semester. Vægtning: 9 ECTS. 
 
b) Undervisningens mål og indhold: At bibringe den studerende indsigt i 
videnskabshistoriske og videnskabsteoretiske problemstillinger behandlet i deres 
filosofiske sammenhæng. 
 
c) Undervisningens form: Forelæsninger, øvelser og eksaminatorier. 
 
d) Eksamensfordringer: Ved prøven skal den studerende kunne dokumentere 
indsigt i væsentlige videnskabshistoriske og videnskabsteoretiske 
problemstillinger og kende de forskellige opfattelser af disse. Pensum: ca. 450 
sider. 
 
e) Eksamensbestemmelser: Mundtlig prøve uden hjælpemidler og uden 
forberedelse. Varighed: 20 minutter incl. censur. Prøven er intern og vurderes 
efter 13 skalaen. 
 
 
§ 8 BA-projekt/ BA-Project 
 
a) Undervisningens omfang: 2 timer ugentlig i 1 semester. BA-projektet kan 
vælges i tilslutning til eller uafhængigt af undervisningen. Omfanget af 
forberedelse og vejledning og udarbejdelse af opgaven udgør i alt 15 ECTS. 
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b) Undervisningens mål og indhold: At sætte den studerende i stand til på relativ 
selvstændig vis at fortolke og kritisk diskutere et filosofisk emne og sætte  det ind 
i en sammenhæng. 
 
c) Undervisningens form: Der ydes hjælp til skriveprocessen i form af at afgrænse 
sit emne, skrive en problemformulering etc. Almindeligvis må den studerende 
selv finde en vejleder/ eksaminator, der er indforstået med emnet og som kan yde 
den nødvendige vejledning. Den studerende har krav på 4 vejledningstimer inden 
eksaminationen.  
 
d) Eksamensfordringer: Den studerende skal ved prøven kunne godtgøre, at 
han/hun inden for et projekt er i stand til på relativ selvstændig vis at fortolke og 
kritisk diskutere et filosofisk emne og sætte det ind i en sammenhæng. 
 
Pensum: ca. 500 sider. 
 
e) Eksamensbestemmelser: Til prøven skriver den studerende en fri 
hjemmeopgave på 25-40 sider. Den studerende vælger emnet, som skal godkendes 
af studienævnet. Hjemmeopgaven skal afleveres 14 dage før den mundtlige prøve. 
 
Den skriftlige opgave vægtes med 50% og den mundtlige prøve vægtes med 50%. 
Den mundtlige prøve er en sagsfremstilling på 30 minutter incl. censur. Prøven er 
med ekstern censur og vurderes efter 13-skala. 
 
Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 studerende sammen. Se under 
Definitioner C vedrørende gruppeprøve.  
 
Vedrørende den et-faglige BA-uddannelse. 
 
 
Disciplinerne i de første 4 semestre af den et-faglige BA-uddannelse er identiske 
med disciplinerne på hovedfagsdelen på den to-faglige BA-uddannelse, hvorfor 
der henvises til §§ 1-8 incl.  
 
Det tredie år på den et-faglige BA-uddannelse omfatter i alt 4 emnekurser, hvoraf 
de to afvikles i form af en hjemmeopgave og de to i form af en mundtlig prøve. 
Det normale studieforløb vil være, at man i hver eksamenstermin afleverer én 
hjemmeopgave og aflægger én mundtlig prøve. Hertil forventes det, at den 
studerende i hvert semester følger 6-10 timers ugentlig undervisning, omfattende 
forelæsninger, øvelser og seminarer, hvortil kommer individuel vejledning og 
megen selvlæsning. 
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§ 9. Skriftlige emnekurser/ Home Assignment of an Essay 
 
a) Undervisningens mål og indhold: Emnekurserne skal godtgøre, at 
eksaminanden på grundlag af de på hovedfagsdelen i filosofi erhvervede 
metodiske færdigheder og kundskaber, har fået udbygget disse og således opnået 
en dybtgående indsigt i visse af fagets centrale problemområder.  
 
Emnekurser - såvel hjemmeopgaver som mundtlige prøver - kan have baggrund i 
et tværfagsprojekt med klar filosofisk relevans, hvis Filosofisk Studienævn - på 
grundlag af en foreløbig litteraturliste og en kort redegørelse for de filosofiske 
aspekter, som den studerende vil arbejde med - kan godkende dette i det konkrete 
tilfælde. 
 
Emnerne for de to hjemmeopgaver skal vælges inden for to af følgende 4 
områder: 
 
A. Teoretisk filosofi før år 1900Theoretical Philosophy before 1900 
B. Teoretisk filosofi efter år 1900 Theoretical Philosophy after 1900 
C. Praktisk filosofi før år 1900  Practical Philosophy before 1900 
D. Praktisk filosofi efter år 1900 Practical Philosophy after 1900 
 
b) Undervisningens form: Selvstudium, samt individuel vejledning.  
Det anbefales dog, men er ikke en nødvendighed, at den studerende vælger et 
emne inden for de emnekurser, der udbydes på overbygningen, da det højst kan 
forventes, at eksaminator yder 4 timers vejledning 
 
Hvert af emnerne aftales i samråd med den pågældende vejleder, som skal 
godkende emne og pensumliste. Vejleder, emne og pensumliste skal efterfølgende 
godkendes af Filosofisk Studienævn. 
 
c) Vægtning: Omfanget af de skriftlige hjemmeopgaver henholdsvis I og II udgør 
hver 20 ECTS herunder deltagelse i og forberedelse til undervisning, selvlæsning 
og udarbejdelse af opgaven. 
 
d) Eksamensbestemmelser: Den første skriftlige emneprøve er en prøve med 
intern censur, der vurderes efter 13-skalaen. Og den anden skriftlige emneprøve er 
en prøve med ekstern censur, der vurderes efter 13-skalaen. Omfanget af hver 
opgave er 25-30 normalsider, og den tilhørende pensumliste har et omfang på ca. 
6 værker og 6 artikler.  
 
 
§ 10 Mundtlige emnekurser/ Oral Test in free Subject 

 
a) Undervisningens mål og indhold: Emnekurserne skal godtgøre, at 
eksaminanden på grundlag af de på hovedfagsdelen i filosofi erhvervede 
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metodiske færdigheder og kundskaber, har fået udbygget disse og således opnået 
en dybtgående indsigt i visse af fagets centrale problemområder.  
 
Emnekurser - såvel hjemmeopgaver som mundtlige prøver - kan have baggrund i 
et tværfagsprojekt med klar filosofisk relevans, hvis Filosofisk Studienævn - på 
grundlag af en foreløbig litteraturliste og en kort redegørelse for de filosofiske 
aspekter, som den studerende vil arbejde med - kan godkende dette i det konkrete 
tilfælde. 
 
b) Undervisningens form: Undervisningen omfatter forelæsninger, øvelser og 
seminarer, samt individuel vejledning, men den studerende må på alle områder 
være indstillet på en del selvstudium. 
 
Hver af de mundtlige emnekurser aflægges normalt i forbindelse med deltagelse i et 
kursus på overbygningsuddannelsen, hvor kursets lærer og den studerende træffer 
nærmere aftale om et emne og en pensumliste i tilknytning til kursets hovedemne. 
Den pågældende underviser fungerer som eksaminator, men vedkommende kan 
højst forventes at yde 1 times anden vejledning end den, der gives i forbindelse 
med deltagelse i kurserne. Den studerende kan frit vælge mellem de udbudte 
kurser. 
 
c) Vægtning: Omfanget af de mundtlige emnekurser I og II udgør hver 10 ECTS, 
herunder deltagelse i og forberedelse til undervisning, selvlæsning og aflæggelse 
af den mundtlige prøve. 
 
d) Eksamensfordringer: Den studerende må, men skal ikke, altid medbringe 
problemformulering/disposition til eksamen. En sådan må max. fylde 10 linjers 
normalskrift (12 pkt.) og skal medbringes i 3 eksemplarer (en til den studerende 
selv, en til eksaminator og en til censor) 
 
Såfremt den studerende ønsker det, lægger denne for ved eksaminationen. 
Eksaminator skal ikke starte med et spørgsmål, medmindre den studerende selv 
ønsker det. 
 
Den studerende bør forberede et oplæg af ca. 5-10 minutters varighed, men skal 
være indstillet på, at eksamen bør forløbe som diskussion om eksaminationens 
emne. Eksaminator og censor har selvfølgelig altid ret til at supplere med 
spørgsmål i pensum. 

 
e) Eksamensbestemmelser: De mundtlige prøver har form af en sagsfremstilling 
på 30 min. incl. censur, hvor emnet fastsættes af eksaminator. Eksaminanden har 
altid ret til at medtage de værker, der opgives til eksamen. Til prøven opgives 
mindst 2 værker og 2 artikler. Der gives ingen forberedelsestid. Prøven vurderes 
med intern censur til bestået/ikke bestået. 
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Vedrørende sidefag i filosofi. 
 
Det 1,5-årige sidefag i filosofi 
 
 
§ 11 Logik og argumentationsteori/ Formal and informal Logic 
 
 Se § 1 under grundfaget på BA-studiet da der er identitet og samlæsning. 
 
 
§ 12 Filosofihistorie I og II/ History of Philosophy I and II 
 
a) Undervisningens omfang: Filosofihistorie: 4 timer ugentlig i 2 semestre. Kurset er 
opdelt i Filosofihistorie I, der omfatter oversigtsværker i oldtidens og middelalderens 
filosofi, og i Filosofihistorie II, der omfatter oversigtsværker fra renæssancen frem til 
ca. år 1850. 
Vægtning: Filosofihistorie I 12 ECTS. Filosofihistorie II 12 ECTS. Kurset samlæses 
med BA-grundfaget. 

 
b) Undervisningens mål og indhold: Kurset i Filosofihistorie  sigter på at give de 
studerende et solidt kendskab til den vestlige filosofis udvikling fra de ældste græske 
tænkere og frem til ca. 1850. 

 
c) Undervisningens form: Forelæsninger, øvelser og eksaminatorier. 
 
d) Eksamensfordringer: Ved prøven skal den studerende kunne godtgøre indsigt i 
filosofiens historie fra oldtiden til ca. 1850. Prøveemnet skal kunne placeres i den 
filosofihistoriske sammenhæng. Relevante filosoffers og skolers behandling af 
emnet skal kunne inddrages. Synspunkter skal kunne sammenlignes og diskuteres.  
 

 e) Pensum: Filosofihistorie I 500 sider og Filosofihistorie II 500 sider. 
 
f) Eksamensbestemmelser: For Filosofihistorie I har eksamen form af en skriftlig 
hjemmeopgave. Den studerende skal have stillet eet spørgsmål i 1. semesters 
pensum. Spørgsmålet udleveres den næstsidste gang i semesteret og besvarelsen 
skal afleveres 1 måned senere. Arbejdsomfanget er dog kun normeret til 10 dage 
Hjemmeopgaven har et omfang på 10-15 sider. Hvis man ikke har bestået 
hjemmeopgaven i Filosofihistorie I i januar er der mulighed for at få stillet en 
hjemmeopgave i forårssemesteret.  Prøven er intern og bedømmes ved første 
eksamensforsøg udelukkende af eksaminator. Ved 2. og efterfølgende gang er 
prøven intern og med censur. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.  
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g) Eksamensbestemmelser: For Filosofihistorie II har eksamen  form af en 5 timers 
skriftlig, bunden prøve, uden andre hjælpemidler end sproglige ordbøger. Prøven 
er ekstern og vurderes efter 13-skalaen. 
 
 
§ 13 Metafysik og Erkendelsesteori/ Metaphysics and Epistemology 
 
Se § 3 under grundfaget på BA-studiet, da der er identitet og samlæsning. 
 
 
§ 14. Moderne filosofi / Modern Philosophy 
 
Se § 5 under grundfaget på BA-studiet, da der er identitet og samlæsning. 
 
 
§ 15 Videnskabshistorie og -teori / History and Philosophy of Science 
  
Undervisningens omfang: 3 timer ugentlig  i 1 semester. Vægtning: 6 ECTS. 
 
b) Undervisningens mål og indhold: At bibringe den studerende indsigt i 
videnskabshistoriske og videnskabsteoretiske problemstillinger behandlet i deres 
filosofiske sammenhæng. 
 
c) Undervisningens form: Forelæsninger, øvelser og eksaminatorier. 
 
d) Eksamensfordringer: Ved prøven skal den studerende kunne dokumentere 
indsigt i væsentlige videnskabshistoriske og videnskabsteoretiske 
problemstillinger og kende de forskellige opfattelser af disse.  
 
Pensum: 300 sider statarisk og 150 sider kursorisk.  
 
e) Eksamensbestemmelser: Mundtlig prøve uden hjælpemidler og uden 
forberedelse. Varighed: 20 minutter incl. censur. Prøven er intern og vurderes 
efter 13-skalaen. 
 
 
§ 16 Etik og Politisk filosofi/ Moral and Political Philosophy 
 
Se § 6 under grundfaget BA-studiet. da der er identitet og sammenlæsning. 
 
 
§ 17 Naturfilosofi/ Philosophy of Nature 
 
a) Undervisningens omfang: 2 timer ugentlig i 1 semester. Vægtning: 6 ECTS. 
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b) Undervisningens mål og indhold: At bibringe den studerende indsigt i 
naturfilosofiske problemstillinger. Kurset er ment som et forberedende kursus til 
faget videnskabshistorie og –teori.  
 
c) Pensum: 300 sider 
 
d) Eksamensbestemmelser: Mundtlig prøve uden hjælpemidler og uden 
forberedelsestid. Den mundtlige eksamen har form af en sagsfremstilling på 20 
min. incl. censur. Prøven er intern og vurderes bestået/ ikke bestået. 
 
 
Det 1 årige sidefag i filosofi 
 
§ 18 Det 1 årige sidefag 
 
Den studerende, der tager et 1 årigt sidefag, skal have Filosofihistorie I og II. 
Desuden skal den studerende vælge om han/hun vil have Logik og 
argumentationsteori, Metafysik og erkendelsesteori, Moderne filosofi Ia og Ib, 
Moderne filosofi IIa og IIb, Etik og politisk filosofi, Videnskabshistorie og -teori 
eller Naturfilosofi. Den studerende skal dog være opmærksom på, at der i alt skal 
bestås 60 ECTS og  at højest 20 ECTS (ud af de 60 ECTS) må have karakteren 
bestået / ikke bestået 
 
Obligatorisk fag  
Filosofihistorie I se § 12    12 ECTS  B/IB 
Filosofihistorie II se § 12    12 ECTS  13-skala 
 
Valgfri fag 
Logik og argumentationsteori se § 1 6   ECTS  B/IB 
Metafysik og Erkendelsesteori se § 3 12 ECTS 13-skala 
Moderne filosofi Ia og b se § 5 12 ECTS 13-skala 
Moderne filosofi IIa og b se § 5   12 ECTS  13-skala 
Etik og Politisk filosofi se § 6   12 ECTS  13-skala 
Videnskabshistorie og filosofi se § 15 6   ECTS 13-skala 
Naturfilosofi se § 17    6   ECTS  B/IB 
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Vedrørende den to-faglige kandidatuddannelse 
 
 
§ 19 Skriftlige og mundtlige emnekurser 
 
Se §§ 9-10 under den et-faglige BA-uddannelse, da der er identitet og samlæsning. 
 
 
§ 20 Specialet/ Thesis 
 
Et speciale er en større, selvstændig afhandling, som den studerende udarbej-der 
under brug af primære kilder. Det skal dokumentere den studerendes fær-digheder 
i at anvende fagets teorier og metoder på videnskabelig vis inden for et afgrænset 
fagligt område. 
 
a) Specialeemnet: Den studerende vælger selv sit emne for specialet, som 
udarbejdes under vejledning fra en af fagets fastansatte lærere, ellers skal 
studienævnet skriftligt ansøges om godkendelse af andre vejledere. Vejlederen 
kan være behjælpelig med afgrænsning af emnet og skal godkende emnet i dets 
endelige form. 
 
Specialeemnet skal være klart bestemt som liggende inden for fagstudiet, men kan 
efter aftale med vejlederen og med studienævnets godkendelse overskride 
faggrænsen.  
 
Bogliste med specialets titel og underskrift fra såvel den studerende og vejleder 
skal godkendes af Filosofisk Studienævn. Tvivlsspørgsmål vedrørende 
specialeemnet og vejledningen afgøres også af Filosofisk Studienævn. 
 
b)Afhandlingens omfang m.v. : Specialeafhandlingens omfang skal være på 80- 
100 sider. Omfang må ikke overskrides medmindre studienævnet pga. helt særlige 
forhold har dispenseret herfra. Det skal dog være så vidt afgrænset, at det kan 
gennemføres inden for en tidsramme svarende til 30 ECTS.  

 
Der skal aftales en frist for specialets aflevering, som højst må være på 8 måneder. 
Hvis ikke afleveringen sker til tiden er specialet ikke bestået. Studienævnet kan 
dog i særlige tilfælde forlænge fristen. 
 
Hvis specialet ikke bestås eller 8 månedersfristen ikke overholdes, kan den 
studerende lave et nyt speciale, hvori der må være tale om et vist genbrug af 
pensum. Titlen på specialet skal dog ændres og der skal andre bøger på 
pensumlisten. Studienævnet skal godkende alle ændringer før aflevering. 
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c) Specialets aflevering:  Specialet indleveres i 3 eksemplarer på sekretariatet. 
Specialet skal ledsages  af et 2-3 siders resumé på engelsk og en engelsk 
oversættelse af specialets titel. Specialeresumeet kan skrives på et andet 
fremmedsprog, hvis studienævnet efter ansøgning godkender dette.  
 
d)Eksamensbestemmelser: Eksaminator og den eksterne censor udarbejder en 
skriftlig bedømmelse, som den studerende skal give en skriftlig accept på. Derefter 
vurderes efter 13-skalaen.  
 
 
Vedrørende den et-faglige kandidatuddannelse 
 
Det et-faglige kandidatstudium omfatter foruden specialet i alt 6 emnekurser. Disse 
emnekurser består af 3 skriftlige hjemmeopgaver og 3 mundtlige emnekurser. Se 
endvidere §§ 9, 10 og 20, da der er identitet. Se ligeledes forløbsmodellen for 
uddannelsen. Emnerne for de 3 hjemmeopgaver skal, som anført i § 9a, vælges 
inden for de anførte 4 områder. Reglen om spredningskrav er blevet nulstillet efter 
BA-uddannelsen. Desuden vil det som anført i § 9d forholde sig sådan, at den første 
skriftlige emneprøve er en prøve med intern censur, der vurderes efter 13-skalaen. 
Og at den anden og tredje skriftlige emneprøve er prøver med ekstern censur, der 
vurderes efter 13-skalaen. 
  Det normale studieforløb vil være, at man i hvert af semestrene (1., 2. og 3. 
semester)  udarbejder en hjemmeopgave og aflægger en mundtlig prøve, mens man 
hovedsageligt bruger det 4. semester til at udarbejde specialeafhandlingen. 
 

 
Vedrørende magisterkonferens i filosofi 
 
 
§ 21 Skriftlige og mundtlige emneprøver/ Home Assignment of an Essay and Oral 
Test in free Subject 
 
Konferensstudiet er opdelt i fire hovedområder: 
 
Filosofihistorie/ History of Philosophy 
Erkendelsesteori/ Epistemology 
Metafysik (naturfilosofi)/ Metaphysics 
Værdifilosofi/ Philosophy of Value 
 
Emne og litteratur til såvel eksaminer som speciale aftales i samråd med vejleder.   
 
Til dækning af hvert hovedområde, opgives et samlet tekstkorpus på 8 værker og 8 
artikler. Dette tekstkorpus fordeles på to eksaminer: 
1) en skriftlig emneprøve, hjemmeopgave, med mindst 6 værker og 6 artikler, 
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2) et mundtligt emnekursus med mindst 2 værker og 2 artikler. 
 
Vejleder, emne og litteraturliste skal godkendes af Filosofisk Studienævn. Studiet er 
meget frit, og den studerende må være indstillet på i  vidt omfang selv at tilrettelægge 
og gennemføre studiet ved selvstudium suppleret med individuel vejledning, samt 
deltagelse i øvelser og seminarer på de almindelige kandidatuddannelser. 
       
Vægtning: Den skriftlig emneprøve omfatter 20 ECTS og det mundtlige emnekursus 
10 ECTS, i begge tilfælde omfattende deltagelse i og forberedelse til 
undervisning/vejledningstimer, selvlæsning og forberedelse af prøver.  
 
Eksamensbestemmelser: Til dækning af hvert hovedområde  er der to eksaminer: 
1) en hjemmeopgave på 25-30 sider, der bedømmes efter 13-skala med ekstern 
censur.  
2) en mundtlig eksamination af 30 minutters varighed, incl. censur, der bedømmes 
med intern censur til bestået/ikke-bestået. 
 
 
§ 22 Konferensspeciale 
 
Specialeafhandlingen er et større, selvstændigt arbejde, som den studerende 
udarbejder under anvendelse af primære kilder. Den skal dokumentere den 
studerendes evner til selvstændigt videnskabeligt arbejde inden for et større, centralt 
område af filosofien. Specialearbejdet, incl. udarbejdelse af specialeafhandling, den 
mundtlige eksamination og forelæsning, omfatter 60 ECTS. 
 
Specialeemnet: Den studerende vælger selv sit emne for specialet inden for det valgte 
hovedområde. Det udarbejdes under vejledning af en af fagets faste lærere, (ellers skal 
studienævnet skriftligt ansøges om godkendelse af andre vejledere), der kan være 
behjælpelig med formuleringen af emnet og som skal godkende emnet  i dets endelige 
form. Bogliste med afhandlingens titel og underskrift fra såvel den studerende som 
vejleder skal godkendes af Filosofisk Studienævn. Tvivlsspørgsmål vedrørende 
specialeemnet og vejledningen afgøres af Filosofisk Studienævn. 
Specialeafhandlingens omfang skal være på 160-200 sider. Omfanget må ikke 
overskrides medmindre studienævnet efter skriftlig ansøgning har godkendt dette. Det 
skal være således afgrænset, at det udgør 1 årsværk. Der skal aftales en frist for 
aflevering, som højst må være på 14 måneder. Hvis der ikke afleveres til tiden er 
specialet ikke bestået. Studienævnet kan dog forlænge fristen i særlige tilfælde. 
 
Hvis specialet ikke bestås eller 14 månedersfristen ikke overholdes, kan den 
studerende lave et nyt speciale, hvori der må være tale om et vist genbrug af pensum. 
Titlen skal dog ændres og der skal andre bøger på pensumlisten. Studienævnet skal 
godkende alle ændringer før aflevering. 
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Specialets aflevering: Specialet indleveres i 3 eksemplarer på sekretariatet. Specialet 
skal ledsages  af et 2-3 siders resumé på engelsk og en engelsk oversættelse af 
specialets titel. Specialeresumeet kan skrives på et andet fremmedsprog, dog skal 
studienævnet ansøges herom.  
 
Specialets bedømmelse: Specialeafhandlingen bedømmes med ekstern censur til 
bestået/ikke bestået; dog vurderes en fagrelevant afhandling, der er blevet belønnet 
med guldmedalje fra et af universiteterne eller universitetscentrene, til bestået uden 
yderligere bedømmelse.  
 
Med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende, fungerer vejlederen som 
eksaminator, og der medvirker én censor.  
Snarest muligt efter indleveringen tilgår der ét eksemplar til vejlederen og ét til 
censor, medens det tredie eksemplar arkiveres på sekretariatet. 
 
Senest 3 måneder efter indleveringen forelægger vejleder og censor en skriftlig, i 
fællesskab udarbejdet indstilling for den studerende, med henblik på en eventuel 
drøftelse. Senest 14 dage efter denne drøftelse eller efter den studerendes accept af 
indstillingen afgør eksaminator og censor om specialet er bestået eller ikke bestået.  
 
Magisterforelæsning: Den endelige magisterkonferens afsluttes med, at eksami-
nanden holder en offentlig forelæsning af ca. 1 times varighed over et bundet emne, 
der normalt stilles af specialevejlederen og meddeles den studerende 8 dage inden 
afholdelsen. Denne prøve bedømmes bestået/ikke-bestået, og den er intern. 
 
Til forelæsningen stilles der krav om, at eksaminanden: 
 
1) formulerer og afgrænser emnet 
2) tager selvstændig og kritisk stilling til emnet 
3) dokumenterer overblik og grundigt kendskab til det behandlede emne og den  
relevante videnskabelige litteratur. 
4) holder sig inden for den afstukne tidsramme. 
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Merit 
 
 
 

Fra grundfag til sidefag. 
 

Grundfag  ECTS     Sidefag  ECTS  
Logik & argumentationsteori  6 Logik & argumentations- 
Filosofihistorie I og   teori         6 
klassiske tekster I      15 Filosofihistorie I    12 
Filosofihistorie II og  
Klassiske tekster II      15 Filosofihistorie II     12 
Metafysik og     Metafysik og  
erkendelsesteori     12 erkendelsesteori      12 
Moderne filosofi Ia og b    12 Moderne filosofi Ia og b    12 
Moderne filosofi IIa og b      12      Moderne filosofi IIa og b          12 
Etik og Politisk filosofi    12 Etik og Politisk filosofi    12 
Videnskabshistorie og                Videnskabshistorie og 
videnskabsteori        9        videnskabsteori           6 
Tværfag: naturfilosofi      6        Naturfilosofi*           6 
BA.-projekt      15   

 
 
* Den studerende skal være opmærksom på, at hvis de får overflyttet tværfaget 
Naturfilosofi til Naturfilosofi på  sidefagsstudiet, kan Naturfilosofi ikke længere gøre det 
ud for et tværfag, og de skal derfor have et andet tværfag. 
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Fra sidefag til grundfag 
 

Sidefag  ECTS Grundfag   ECTS 
Logik & argumentationsteori  6 Logik & argumentationsteori          6 
Filosofihistorie I       12 Filosofihistorie I   9 
Filosofihistorie II 12 Filosofihistorie II   9 
 Klassiske tekster I*  6 
 Klassiske tekster II*          6 
Metafysik og    Metafysik og  
Erkendelsesteori      12     erkendelsesteori      12 
Moderne filosofi Ia og b    12    Moderne filosofi Ia og b    12 
Moderne filosofi IIa og b      12 Moderne filosofi IIa og b   12 
Etik og Politisk filosofi    12     Etik og Politisk filosofi   12 
Videnskabshistorie og  Videnskabshistorie og 
videnskabsteori   6 videnskabsteori         9 
Naturfilosofi*   6 Tværfag : Naturfilosofi     6 
 BA.-projekt  15 

 
* Den studerende skal til selvstændige eksaminer i henholdsvis Klassiske tekster I og 
Klassiske tekster II 
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III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
 
Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om 
humanistiske uddannelser på universiteterne af 15. marts 1995 og med virkning for 
studerende immatrikuleret 1. september 2001 eller senere. 
 
Studerende, der har påbegyndt uddannelsen  tidligere end sommeren 2001, kan frit 
vælge, om de ønsker at fortsætte deres studium efter hidtidig stu- 
dieordning eller overgå til nærværende ordning.  
 
Der afholdes sidste gang eksaminer efter 1991-studieordningen i år 2000  for 
grunduddannelsen  og for overbygningens vedkommende senest i  år 2004. 
 
Der afholdes sidste gang eksaminer efter 1995-studieordningen  i år  
2004 for grunduddannelsen og for overbygningens vedkommende senest i år 2008. 
 
Studerende, der har påbegyndt studiet efter 1995-studieordningen, og som ønsker at 
overgå til nærværende ordning sender ansøgning til studienævnet herom. 
 
Når en studerende er overgået til ny studieordning, er det ikke muligt efterfølgende af 
vende tilbage til en tidligere ordning. 
 
 
 
 
Vedtaget af Filosofisk Studienævn den 1. november 2000. 
Godkendt af Det humanistiske Fakultetsråd den 15. maj 2001 
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IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske studier ved 
Syddansk Universitet 
 
 
 
A. De humanistiske studiers struktur 
 
 
De humanistiske studier består af: 
 
– en bacheloruddannelse på tre år 
– en kandidatuddannelse på to år 

eller 
– en magisterkonferens på tre år 
– en ph.d.-uddannelse på tre år. 
–  
 
(For nærmere uddybning henvises til Bekendtgørelse om humanistiske 
uddannelser på universiteterne, nr. 169 af 15. marts 1995.) 
 
Bacheloruddannelsen (BA) er en afrundet 3-årig uddannelse, der omfatter enten to års 
studier i hovedfaget kombineret med et års studier i et andet fag (to-faglig bachelor) 
eller tre års studier i hovedfaget (et-faglig bachelor). 
 
Bekendtgørelsens § 8: "Den humanistiske bacheloruddannelse skal give de studerende 
indsigt i fag/fagområder og med baggrund i det herigennem opnåede kendskab til 
humanistisk teori og metode kvalificere til at beskrive, formulere, analysere og 
bearbejde problemstillinger med henblik på enten at udføre erhvervsfunktioner eller at 
give grundlag for videre studier". 
 
Bekendtgørelsens § 9: "Bacheloruddannelsen skal være et afrundet uddannelsesforløb. 
Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger uddannelsesforløbet med et fagudbud med 
tilvalgsmuligheder, som giver den studerende valgmulighed mellem at afslutte 
uddannelsen efter det 3. år eller at søge optagelse på en kandidatuddannelse eller en 
magisterkonferensuddannelse. Optagelsen på en kandidatuddannelse eller en 
magisterkonferensuddannelse vil bl.a. være betinget af sammensætningen af 
fagelementerne i bacheloruddannelsen, jf. §§ 12 og 16". 
 
I nogle tilfælde kan studietiden på bacheloruddannelsen forlænges, hvis der indgår 
særligt studieforberedende (propædeutisk) undervisning. Det drejer sig p.t. om følgende 
uddannelser: Russisk, Polsk, Arabisk, Latin, Græsk. 
 
BA-uddannelse i et relevant fag eller en relevant fagkombination er en forudsætning for 
optagelse på en kandidatuddannelse. Optagelse på en magisterkonferensuddannelse 



 

 35

forudsætter en et-faglig BA-uddannelse. Kravene til optagelse vil fremgå af afsnittet 
MÅL OG FORUDSÆTNINGER i ordningen for den pågældende kandidat- eller 
konferensuddannelse. 
 
Kandidatuddannelsen (KU) er en afrundet uddannelse i et eller to fag/fagområder, som 
omfatter tre semestres studier og et specialesemester. 

En kandidatuddannelse kan under visse omstændigheder forlænges med 0,5 år. En 
sådan forlængelse kræver: a) at der indgår to fag hvoraf det ene ligger uden for det 
humanistiske hovedområde, b) at kombinationen er tilrettelagt med henblik på en 
bestemt erhvervskompetence, c) at der opnås godkendelse i ministeriet.  

 
Bekendtgørelsens § 13: "Den humanistiske kandidatuddannelse skal i forhold til 
bachelorniveauet udbygge de studerendes faglige viden og øge deres teoretiske og 
metodiske kvalifikationer samt deres selvstændighed". 
 
Bekendtgørelsens § 14: "Kandidatuddannelsen er en afrundet uddannelse i ét eller to 
fag/fagområder inden for det humanistiske hovedområde med mulighed for studier 
inden for andre faglige hovedområder under hensyntagen til helheden og niveauet i 
kandidatuddannelsen". 
 
Magisterkonferensen består af en et-faglig BA-uddannelse samt yderligere tre års 
studier inden for grundfagets område. 
 
Bekendtgørelsens § 17: "Den humanistiske magisterkonferensuddannelse skal 
kvalificere de studerende til at beherske fagets videnskabelige metoder  med henblik på 
at gennemføre selvstændige studier inden for dets problemområder og at udføre opgaver 
i tilknytning hertil, der i særlig grad er baseret på selvstændig forskning". 
 
En afsluttet bacheloruddannelse giver ret til titlen BA. 
 
En afsluttet kandidatuddannelse giver ret til titlen cand. mag. 
 
En afsluttet magisterkonferens giver ret til titlen mag. art. 
 
Ph.d.-studiet er en tre-årig forskeruddannelse efter cand. mag. (eller to-årig efter mag. 
art.), som er beskrevet i en særlig bekendtgørelse. 
 
Magisterkonferensuddannelsen skal tilrettelægges således, at en eventuel efterfølgende 
indskrivning som ph.d.-studerende ved en humanistisk forskeruddannelse kun sker for 2 
år. Studerende, der er indskrevet som magisterkonferensstuderende kan ikke samtidig 
være indskrevet som ph.d.-studerende. 
 
Det vil fremgå af afsnittet "Bestemmelser for faget..." i studieordningerne for de enkelte 
BA-, kandidat- eller konferensuddannelser om der er særlige kombinationer eller 
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lignende, som skal opfyldes for at opnå særlige erhvervskompetencer, herunder f.eks. 
faglig kompetence inden for gymnasiesektoren. 
 
 
B. Generelle eksamensbestemmelser 
(For udfyldende bestemmelser henvises til eksamensbekendtgørelsen af 20. 
november 2000.) 
 
1. Årsprøve 
Inden udgangen af 2. semester efter studiestart skal den studerende for at kunne  
fortsætte uddannelsen, indstille sig til den(de) prøve(r), den stude–rende efter regler 
fastsat i studieordningen skal deltage i inden udgangen af 2. semester. 
 
For uddannelser, der er begyndt i efterårssemesteret, skal resultatet af det (de) 1. forsøg 
være meddelt den studerende inden 21. juli. Såfremt prøven(erne) ikke er bestået, kan 
den studerende indstille sig til ny(e) prøve(r) i august og resultatet heraf skal være 
meddelt den studerende inden 21. september. 
 
For uddannelser, der begynder i forårssemesteret, skal resultatet af det (de) 1. forsøg 
være meddelt den studerende inden 1. februar. Tidspunktet for placeringen af 2. og 
eventuelt 3. forsøg fastsættes af studienævnet. 
 
1. årsprøvens eksaminer skal være bestået inden udgangen af 4. semester efter 
studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. 
 
Studienævnet kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat 
for afholdelse af 1. årsprøverne, såfremt det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
BA-projekt 
BA-projektet skal udgøre mindst 10 ECTS, have et omfangskrav på ikke under 20-25 
sider og skal udarbejdes inden for BA-grundfaget eller i kombination mellem BA-
grundfag og sidefag. BA-projektet skal derfor i forbindelse med den et-faglige BA-
uddannelse skrives i løbet af sidste semester på BA-grundfaget. Det kan skrives 
individuelt eller i gruppe med individuel bedømmelse. Projektet skal behandle 
problemstillinger, der ligger inden for uddannelsens centrale fag/fagområder. 
Studienævnet fastsætter nærmere bestemmelser vedr. BA-projektet. 
 
Kandidatspecialet 
Kandidatspecialet skal være en større selvstændig afhandling, der udgør  30 ECTS, og 
som har et vejledende omfang af 60-100 sider. Det kan skrives individuelt eller i gruppe 
(max. 3 personer) med individuel bedømmelse. Det skal dokumentere den studerendes 
færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et 
afgrænset fagligt emne. Specialeemnet skal godkendes af en vejleder. Der fastsættes 
samtidig en frist sammen med vejlederen for aflevering af specialet, og denne frist må 
ikke være længere end 8 måneder. Afleveres specialet ikke inden for den fastsatte frist 
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må det betragtes som ikke-bestået. Studienævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra 
eller forlæ 
nge denne frist.  
Hvis specialet er skrevet på dansk skal det forsynes med et resume på et fremmedsprog, 
og resumeet indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag (se studieordningen). Af 
studieordningen fremgår det, på hvilket sprog resumeet affattes. 
 
Magisterkonferensspecialet 
Magisterkonferensspecialet skal være en større selvstændig afhandling, der udgør 60 
ECTS, og som har et vejledende omfang af 200 sider. Det skal skrives individuelt, og 
det skal dokumentere den studerendes videnskabelige modenhed i behandlingen af et 
afgrænset fagligt emne. Emnet skal godkendes af en vejleder. Der fastsættes samtidig en 
frist for aflevering af specialet sammen med vejlederen, og denne frist må ikke være 
længere end 14 måneder. Afleveres specialet ikke inden for den fastsatte frist må det 
betragtes som ikke-bestået. Studienævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra eller 
forlænge denne frist. 
Hvis specialet er skrevet på dansk skal det forsynes med et resume på et fremmedsprog, 
og resumeet indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag (se studieordningen). Af 
studieordningen fremgår det, på hvilket sprog resumeet affattes. 
 
Prøveformer 
Prøverne kan tilrettelægges som individuelle prøver eller gruppeprøver, idet der også 
her skal ske en individuel bedømmelse. En enkelt ekstern prøve i uddannelsen kan dog 
aflægges som gruppeprøve med fælles bedømmelse. Det fastsættes i studieordningen, 
hvor mange studerende der kan deltage i gruppeprøven. For selvstuderende kan prøver 
og anden bedømmelse tilrettelægges særskilt. 
 
Prøverne aflægges på dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere den 
studerendes færdigheder i fremmedsprog. Det er derfor vigtigt inden for 
fremmedsprogene at præcisere, at sproget er en del af det der afprøves ved prøverne. 
Det kan mest praktisk gøres ved enten at give en særskilt karakter i sprogfærdigheden 
eller ved at skrive, at sprogfærdigheden indgår med en vis vægt i den samlede 
bedømmelse. 
 
Studienævnet kan tillade studerende at aflægge en prøve på et fremmedsprog selv om 
undervisningen har været på dansk. 
 
Hvis undervisningen i et fag har været meddelt på et fremmedsprog, aflægges prøven 
normalt på dette sprog. Studienævnet kan dog træffe anden beslutning herom, jf. 
studieordningen. 
 
Krav til bedømmelse 
Ved bedømmelsen af en prøve gives karakter efter 13-skalaen, eller der gives 
bedømmelsen "bestået/ikke-bestået" bestået eller ”godkendt/ikke godkendt”. 
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Bedømmelsen ”bestået/ ikke bestået” eller ”godkendt/ikke godkendt” kan højst 
anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsen.  
 
En prøve er bestået når der er opnået bedømmelsen Bestået, Godkendt eller karakteren 6 
eller derover. En én gang bestået prøve kan ikke tages om. 
 
Der skelnes mellem interne prøver, der alene bedømmes af fagets eksamensberettigede 
lærer eller af denne samt en intern censor, og eksterne prøver, hvori tillige medvirker en 
ministerielt beskikket censor. 
 
Indtegning til interne og eksterne prøver finder sted ved henvendelse til universitetets 
ekspeditionskontor inden for de meddelte frister (se læseplanen), normalt 20.-30. 
marts/oktober. 

Indtegning til hjemmeopgaver kræver ikke tilmelding i universitetets 
ekspeditionskontor, men aftales med centret. 
Indtegning til hjemmeopgaver sker efter nærmere bestemmelser for det givne  
center/studienævn. - Vest for Lillebælt (Kolding, Esbjerg og Sønderborg) sker det på 
Studiesekretariatet. 
 
Afmeldinger finder sted senest ugedagen før den første eksamensdag til universitetets 
ekspeditionskontor (eller en anden universitær administration efter nærmere 
bestemmelser). - Vest for Lillebælt (Kolding, Esbjerg og Sønderborg) sker det på 
Studiesekretariatet. 
 
Mindst 1/3 af de enkelte uddannelsers ECTS skal bedømmes ved ekstern censur, hvor 
en ministerielt beskikket censor medvirker. Denne bedømmelse skal dække 
uddannelsernes væsentlige områder, herunder bachelorprojekt og kandidat- eller 
magisterspecialer. 
 
 
Stave- og formuleringsevne (skriftlig og mundtlig fremstillingsform) 
Ved bedømmelsen af skriftlige og mundtlige prøver på dansk indgår den studerendes 
stave- og formuleringsevne, dvs. fremstillingsformen. Hvis sprogbehandlingen, 
defineret som skriftlig/mundtlig fremstillingsform, ikke kan vurderes til bestået, er 
prøven i sin helhed ikke bestået. Dette gælder også specialeafhandlingen. (Angående 
specialeresumeet, se ovenfor). 
Hvis sprogbehandlingen i de skriftlige og mundtlige prøver eller i specialeafhandlingen 
og specialeresumeet er dårlig, kan det påvirke den samlede karakter i nedadgående 
retning. På samme måde kan en god sprogbehandling påvirke karakteren i opadgående 
retning. 
 
Web-henvisninger i speciale og andre skriftlige hjemmeopgaver. 
Ved speciale samt i alle større skriftlige opgaver, herunder BA-projekt, kan der være 
mulighed for at  WEB-sider indgår som kildemateriale i lighed med bøger m.v. 
Følgende betingelser skal opfyldes: 
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- kopi af webside vedlægges på et elektronisk medie samt i papirversion (Studienævnet 
kan fastsætte nærmere formatkrav) 
- nøjagtig kildeadresse oplyses 
 
Anvendelse af computer til eksamen. 
Det Humanistiske Fakultet, Campus Odense, har udarbejdet et regelsæt for anvendelse 
af de studerendes egne computere ved eksamen. Regelsættet findes på følgende web-
adresse: 
http://info.adm.sdu.dk/www_root/ouintern/regelsamling/5/re56c.html 
 
For Campusserne vest for Lillebælt kan der gælde et andet regelsæt, idet man ved 
computereksamen efter studienævnets bestemmelse kan anvende institutionens 
computere. 
Regelsættet findes på følgende web-adresse: 
 http://info.adm.sdu.dk/www_root/ouintern/regelsamling/5/re56e.html 
 
Reeksamen/sygeeksamen 
Afholdes en prøve kun én gang årligt, skal der gives en studerende, der har været 
forhindret i at deltage i en prøve på grund af sygdom, mulighed for at genindstille sig til 
prøven i samme eller næstfølgende eksamenstermin. 
 
En studerende, der kun mangler at bestå en enkelt af de prøver, der ifølge 
studieordningen er placeret i den afsluttende eksamenstermin, skal have mulighed for 
genindstilling i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. 
 
 
Klager og dispensationer 
Klage over eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet og bedømmelsen kan indbringes 
for dekanen, senest 14 dage efter at resultatet af eksamen er bekendtgjort. Klagen skal 
være skriftlig og begrundet. Klageren bør dog først tage kontakt med eksaminator. 
 
En studerende kan højst 3 gange indstille sig til den samme prøve. Studienævnet kan 
tillade indstilling en fjerde gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
Yderligere dispensation kan kun gives af Undervisningsministeriet. 
 
Eventuelle dispensationsansøgninger fra reglerne i de faglige studieordninger skal 
indsendes til det pågældende studienævn senest 1. marts, henholdsvis 1. oktober. 
 
Uregelmæssigheder under eksamen 
En studerende, der ved en prøve under opsyn uretmæssigt skaffer sig eller giver en 
anden studerende hjælp til besvarelse af en skriftlig opgave eller medbringer ikke 
tilladte hjælpemidler, eller som udgiver en andens arbejde for sit eget, kan der træffes 
disciplinære foranstaltninger over for den studerende, jf. Regler om disciplinære 
foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet, 
http://info.adm.sdu.dk/www_root/ouintern/regelsamling/0/re01d.html  



 

 40

 
13-skalaen 
Ved enhver bedømmelse efter 13-skalaen skal præstationen eller standpunktet først 
placeres inden for en af følgende fire karaktergrupper: 
1) Udmærket, karaktererne 13, 11 og 10 
2) Middel, karaktererne 9, 8 og 7 
3) Det netop acceptable, 6 
4) Usikker, karaktererne 5, 03 og 00 
 
Efter placeringen afgøres det for så vidt angår karaktergrupperne 1, 2 og 4, hvilken 
karakter inden for gruppen præstationen eller standpunktet skal vurderes til. 
 
Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilket omfang 
præstationen eller standpunktet opfylder de beskrevne krav. 
 
 
C. Andre bestemmelser 
 
ECTS 
ECTS, det europæiske meritoverførselssystem, er oprettet under 
ERASMUSprogrammet. ECTS-point er en værdi, der tillægges kursusenheder med 
henblik på at beskrive den arbejdsindsats fra de studerende, som kræves for at 
gennemføre dem. 60 ECTS-points svarer til 1 årsværk, 30 ECTS-points svarer til 0,5 
årsværk etc. 
 
Normalside 
1 normalside, A4-side=2100 typeenheder 
 
 
Typeenhed 
Herved forstås ethvert typografisk element, d.v.s. ikke blot bogstaver og tal, men også 
interpunktionstegn og blanke. 
 
 
Overgang mellem bachelorgrundfag og sidefag samt bachelor- og 
kandidatuddannelsen. 
1. Indskrivning på Sidefag kan tidligst finde sted, når den studerende har bestået 

minimum 90 ECTS på BA-grundfaget inkl. BA-projektet. 
Når disse betingelser er opfyldt kan den studerende ved henvendelse til 
studiekontoret blive indskrevet til sidefag. 

  Enhver form for dispensationsret fra ovennævnte regel (overgang fra BA-
grundfag til BA-sidefag) hører under Undervisnigs- og Uddannelsesudvalget.  
 

2. For den 1-faglige BA-uddannelse kan optagelse på Sidefag finde sted når den 
studerende har bestået minimum 150 ECTS (inkl. BA-projekt) på sin 
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bacheloruddannelse.Enhver form for dispensationsret fra ovennævnte regel hører 
under studienævnet. 
 

3. Indskrivning til kandidatuddannelse kan finde sted, når pågældende har bestået 
minimum 150 ECTS (inkl. BA-projekt) på sin bacheloruddannelse. Når disse 
betingelser er opfyldt kan den studerende ved henvendelse til studiekontoret 
blive indskrevet til kandidatuddannelsen. 

 
Er bacheloruddannelsen ikke afsluttet indenfor et halvt  år efter optagelse på 
kandidatuddannelsen, vil den studerende blive slettet som indskrevet på 
kandidatuddannelsen og derefter alene være indskrevet på bacheloruddannelsen. Der 
gennemføres i den forbindelse en systematisk kontrol af den studerendes studieaktivitet 
efter et halvt år. 
 
Enhver form for dispensationsret fra ovennævnte regler ( overgang fra bachelor- til 
kandidatuddannelse) hører under studienævnet på hovedfaget. Kopi af dispensation 
sendes til Studiekontoret. 
 
Påbegyndelse af 3. år af en etfaglig BA-uddannelse. 
Studerende, der ønsker at påbegynde 3. år af en etfaglig BA-uddannelse, må mangle 2 
discipliner fra grunduddannelsen (inkl. BA-projektet) ved indgangen til 3. år. 
Manglende discipliner skal bestås i forbindelse med eksamensterminen på 1. sem. af 3. 
år - det gælder også BA-projektet. Det er samtidig tilladt at tilmelde sig eksaminer på 1. 
sem. af 3. år.  
 
Hvis ikke den studerende efter 1. sem. på 3. år har afsluttet sin grunduddannelse, kan 
han/hun ikke fortsætte på 3. år, før hele grunduddannelsen er afsluttet. Studienævnet 
kan dog give dispensation fra denne regel, hvis helt særlige forhold gør sig gældende.  
(Gælder for studerende immatrikuleret 1. september 1999) 
 
Indskrivning 
Ved indskrivning vælger den studerende sit bachelorgrundfag og hermed sit hovedfag 
på BA. Derfor skal den studerende bestå 1. årsprøven inden for hovedfaget. 
 
Informationsteknologi 
Fagene opfordres til gennem deres tilrettelæggelser af studierne i videst mulig omfang 
at fremme de studerendes adgang til og fortrolighed med brugen af ny teknologi. 
 
Internationalisering 
Fakultetet opfordrer generelt de studerende til at tage ophold i op til et semester ved et 
universitet i udlandet og skal henlede opmærksomheden på de regler for 
meritoverførsel, som findes. Det er dog normalt ikke muligt for studerende at tage 
udenlandsk studieophold før fra og med 3. studieår. Fakultetet anbefaler derfor, at et 
evt. udenlandsk studieophold indpasses på kandidatuddannelsen. 
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Særlige prøvevilkår  
Særlige prøvevilkår kan tilbydes studerende med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og andre 
studerende med tilsvarende vanskeligheder, når studienævnet vurderer, at dette er 
nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen.  
Eksamensbeviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår. 
 
Meritoverførsel/fritagelse 
Studienævnet kan i enkelttilfælde bevilge meritoverførsel for fag taget f.eks. ved et 
andet Fakultet. Generelle bestemmelser om meritoverførsel skal forelægges 
undervisnings- og uddannelsesudvalget. Der henvises til § 33 i 
humanistbekendtgørelsen. 
Fritagelse forekommer i de tilfælde, hvor en ansøger i kraft af en anden uddannelse eller 
prøver, der er bestået ved et udenlandsk universitet, bevisligt er i besiddelse af et sådant 
niveau inden for den pågældende disciplin, at det må anses for overflødigt at eksaminere 
vedkommende i den; dette kan være indeholdt i studieordningen. Fritagelse kan også 
ske på alment grundlag, mest typisk sprogfærdighedsprøver i ansøgerens modersmål. På 
eksamensbeviset anføres "fritaget". 
 
Undervisningsevaluering 
Samtlige undervisningsforløb med tilhørende vejledning skal evalueres løbende efter de 
bestemmelser, som fakultetet har fastsat i et notat herom. 
 
Om åben udannelse 
De åbne studier består af: 
 
– 2-årig BA grunduddannelse 
– 1-årigt sidefag 
– 1½-årigt sidefag 
– enkeltfag (tompladsordning) 
– Masteruddannelse 
– Diplomuddannelse 
 
Fakultetet udbyder også dele af ovennævnte uddannelser som enkeltfag eller sidefag i 
henhold til lov om åben uddannelse.  
Ny lov træder i kraft pr. 1. januar 2001.  
 
En BA-uddannelse kan sammensættes af enkelte eller flere af ovennævnte elementer. 
(Jf. de almene bekendtgørelser for erhvervelse af en BA-grad.) 
 
Nærmere oplysning om uddannelserne kan fås ved de respektive studienævn eller ved 
henvendelse til Ekspeditionen, Syddansk Universitet. 
 
Revideret af Undervisnings og Uddannelsesudvalget den  29. maj 2001.  
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