
 

 

 

Rettelsesblad til Studieordning 2009 – Filosofi – Bacheloruddannelsen Centralt fag. 

 

Ændringer til §33 Valgfag og § 34 BA-projekt.  

 

Rettelserne er understreget 

 

§ 33 Valgfag 

Electives 

 

a) Undervisningens omfang: 2 timer ugentligt i 4. semester. Vægtning: 10 ECTS. 

 

b) Målbeskrivelse:  

Den studerende skal kunne dokumentere overblik over og indsigt i et filosofisk emne der ikke er 

genstand for et af uddannelsens andre fag.  

 

c) Undervisningsfagets indhold  

Der gives en indføring i et emne som ikke eller kun i begrænset omfang behandles i uddannelsens 

andre fag, fx æstetik, anvendt etik, romantikkens filosofi, religionsfilosofi, nye filosofiske 

strømninger eller lignende. Prøven kan også aflægges i forbindelse med et overbygningskursus. Den 

studerende skal i samråd med underviseren vælge en problemstilling inden for kursets emne.  

  

d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger med diskussion og individuel vejledning i 

begrænset omfang. 

  

e) Pensum: 300-350 sider (heraf ca. 150-200 sider fra kursets kernepensum og ca. 100-150 sider 

med særlig relevans for den valgte problemstilling).  

 

f) Bedømmelseskriterier  

Der lægges vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i 

hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især i 1, 2, 3, 12, b, 

c, f og t 

 

g) Eksamensbestemmelser 

Før eksamen indleveres et petitum til godkendelse i studienævnet ( Se afsnit  I C§ 16) 

Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave 

Computer: Obligatorisk 

Sideomfang: 10-15 sider   

Varighed: Ingen 

Afleveringsfrist: Juni 

Censur: Intern prøve med en eksaminator 



Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 

Vægtning: 10 ECTS 

 

§ 34 BA-projekt  

BA-project 

 

a) Undervisningens omfang: 1 time ugentligt i 4. semester. Vægtning: 15 ECTS. 

 

b) Målbeskrivelse:  

Den studerende skal kunne formulere og behandle en filosofisk problemstilling på forholdsvis 

selvstændig vis og demonstrere kendskab til de arbejdsmetoder og kvalitetskriterier som er typiske 

for akademiske opgaver, fx søgning og anvendelse af relevant oversigts- og forskningslitteratur og 

overholdelse af formalia. Den studerende skal have overblik over diskussionen af den valgte 

problemstilling og demonstrere indsigt i synspunkter og argumenter. Den studerende skal kunne 

fremstille opgavens emne præcist og på en måde så det er forståeligt for en læser der har en 

filosofisk grundviden, men ikke selv har beskæftiget sig nærmere med emnet. Endvidere skal den 

studerende være i stand til mundtligt at diskutere og perspektivere sin opgave.   

 

c) Undervisningsfagets indhold:  BA-seminaret støtter udarbejdelsen af BA-projektet. Seminaret 

behandler emnevalg, arbejdsmetoder, formalia, kvalitetskriterier, udarbejdelse af resume, valg af 

vejleder og udarbejdelse af projektkontrakt. Den senere del af kurset har workshopkarakter, idet 

de studerendes projekter og opgaveudkast diskuteres. Emnet for BA-projektet aftales med en 

vejleder og der indgås projektkontrakt, som sammen med et petitum indleveres til godkendelse i 

studienævnet senest 1. april. 

(Se afsnit I C § 16 og Fællesbestemmelser § 15). 

 

d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, skriveøvelser og studenteroplæg 

 

e) Pensum: 450-550 sider. 

 

f) Bedømmelseskriterier: 

Der lægges vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i 

hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især 1, 3, 4, 7, 8, 10, 

12, t og u.   

 

g) Eksamensbestemmelser:  

Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave med mundtlig eksamination 

Sideomfang, projekt: 20-25 sider svarende til 42.000-52.500 anslag 

Sideomfang, resumé: 1 side på tysk eller engelsk 

Afleveringsfrist: 1. september 

Varighed: Mundtlig eksamination 30 min. inkl. censur.  

Eksamens placering: Primo oktober 

Forberedelse: Nej 

Hjælpemidler: Den studerende må medbringe max. 10 linier (pkt. 12) til støtte for fremlæggelsen og 

skal medbringe BA-projektet. Der skal medbringes kopier af notearket til censor og eksaminator. 

Computer: Obligatorisk 

Censur: Ekstern 

Bedømmelse: 7-trinsskala. Resuméet indgår i bedømmelsen 



Vægtning: 15 ECTS 

 

 

Godkendt af Filosofisk Studienævn den 5. marts 2014 

 

Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 6. marts 2014 

 

 

 

 


