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Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009  
 
 
 
Filosofi- Kandidattilvalg 50 ECTS 
 
Ændringer i §34  e) og g), §35 e) og g), §38 e) og g), §39 e) og g). 
 
 
Etik og Politisk filosofi 
Moral Philosophy and Political Philosophy 
 
§ 34 Etik  
 
a) Undervisningens omfang: 
2 timer ugentligt i 1. semester. Vægtning: 15 ECTS sammen med Politisk 
filosofi. 
 
b) Målbeskrivelse:  
Den studerende skal kunne redegøre for de væsentligste problemer og ho-
vedpositioner inden for etik (herunder normativ etik, anvendt etik og meta-
etik). De grundlæggende begreber skal så vidt muligt kunne defineres, og 
den studerende skal forstå problemernes og teoriernes forudsætninger og 
indbyrdes forhold. Endvidere skal den studerende kunne anvende dette på 
konkrete etiske spørgsmål samt vurdere holdbarheden og styrken af de for-
skellige argumenter. 
 
c) Undervisningsfagets indhold:  
Faget behandler en række af de mest centrale begreber, problemstillinger 
og positioner inden for den filosofiske etik systematisk og tematisk. Det 
gælder normative positioner som konsekventialisme, deontologi og dyds-
etik samt metaetiske positioner som kognitivisme og non-kognitivisme, 
emotivisme, naturalisme, fejlteori, relativisme og diskursetik. Der introdu-
ceres desuden til et eller flere udvalgte spørgsmål fra den anvendte etik.  
 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og diskussion 
 
e) Pensum: ca. 375 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, 4, a, c, d, e og k.  
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g) Eksamensbestemmelser: 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve 
Varighed: 20 min. inkl. censur 
Forberedelse: 20 min. 
Hjælpemidler: Ingen 
Censur: Ekstern  
Bedømmelse: 7-trinsskala 
Vægtning: 7,5 ECTS  
 
 
§35 Politisk filosofi 
 
a) Undervisningens omfang: 
2 timer ugentligt i 1. semester. Vægtning: 15 ECTS sammen med Etik. 
 
b) Målbeskrivelse:  
Den studerende skal kunne redegøre for de væsentlige problemer og hoved-
positioner inden for politisk filosofi. De grundlæggende begreber skal så 
vidt muligt kunne defineres, og den studerende skal forstå problemernes og 
teoriernes forudsætninger og indbyrdes sammenhæng. Endvidere skal den 
studerende kunne anvende dette på konkrete politiske spørgsmål samt vur-
dere holdbarheden og styrken af de forskellige argumenter. 
 
c) Undervisningsfagets indhold:  
Faget behandler en række af de mest centrale begreber, problemstillinger 
og positioner inden for den politiske filosofi. Det gælder naturtilstandsbe-
grebet, samfundskontrakten, politisk forpligtelse, rettighedsbegrebet, begre-
ber om frihed, fordelingsretfærdighed og lighed, ejendomsret og marked og 
styreformer (herunder demokratibegrebet). I forløbet inddrages relevante 
klassiske og moderne positioner, herunder liberalisme, libertarianisme, 
anarkisme, socialisme, kommunitarisme, feminisme og multikulturalisme 
 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og diskussion. 
 
e) Pensum:  ca. 375 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, 4, a, c, d, e og k. 
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g) Eksamensbestemmelser:  
Prøveform: Individuel mundtlig prøve 
Varighed: 20 min. inkl. censur 
Forberedelse: 20 min. 
Hjælpemidler: Ingen 
Censur: Ekstern 
Bedømmelse: 7-trinsskala 
Vægtning: 7,5 ECTS 
 
 
Metafysik og Erkendelsesteori 
Metaphysics and Epistemology 
 
§38 Metafysik 
 
a) Undervisningens omfang: 
2 timer ugentligt i 1. semester. Vægtning: 15 ECTS sammen med Erkendel-
sesteori. 
 
b) Målbeskrivelse:  
Den studerende skal kunne redegøre for nogle af de mest centrale metafysi-
ske problemer. De grundlæggende begreber skal kunne defineres, og den 
studerende skal være bevidst om problemernes og teoriernes forudsætnin-
ger og indbyrdes sammenhænge. Endvidere skal den studerende kunne vur-
dere holdbarheden og styrken af de forskellige argumenter.   
 
c) Undervisningsfagets indhold:  
Der gives en indføring i de grundlæggende positioner og argumenter i dis-
kussionerne om bl.a. sjæl-legeme-problemet, problemet om viljens frihed 
og den personlige identitets natur 
 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, skriveøvelser og dis-
kussion. Tilknyttede øvelsestimer ved instruktor. 
 
e) Pensum: ca. 375 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, 4, 5, b, f.  
 
g) Eksamensbestemmelser: 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve 
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Varighed: 20 min. inkl. censur 
Forberedelse: 20 min. 
Hjælpemidler: Tilladt i forberedelseslokalet 
Censur: Ekstern 
Bedømmelse: 7-trinsskala 
Vægtning: 7,5 ECTS 
 
 
§39 Erkendelsesteori 
 
a) Undervisningens omfang: 
2 timer ugentligt i 1. semester. Vægtning: 15 ECTS sammen med Metafy-
sik. 
 
b) Målbeskrivelse:  
Den studerende skal kunne redegøre for de væsentlige erkendelsesteoreti-
ske problemer og hovedpositionerne i både den klassiske og moderne er-
kendelsesteori. De grundlæggende begreber skal kunne defineres, og den 
studerende skal være bevidst om problemernes og teoriernes forudsætnin-
ger og indbyrdes sammenhænge. Endvidere skal den studerende kunne vur-
dere holdbarheden og styrken af de forskellige argumenter.   
 
c) Undervisningsfagets indhold:  
Med udgangspunkt i den klassiske erkendelsesteori – repræsenteret ved 
Descartes’ skeptiske overvejelser i Meditationerne – behandles emner som 
vidensbegrebet, induktionsproblemet, a priori-erkendelse, perceptionsteori-
er, omverdensproblemet, det fremmedpsykiskes problem, grundlags- og 
kohærensteori, internalisme og eksternalisme, naturalisme og skepticisme.   
 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og diskussion, evt. 
med øvelser. Tilknyttede øvelsestimer ved instruktor. 
 
e) Pensum: ca. 375 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 a, 1, 4, 5, b, f, g og o.  
 
g) Eksamensbestemmelser: 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve 
Varighed: 20 min. inkl. censur 
Forberedelse: 20 min. 
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Hjælpemidler: Tilladt i forberedelseslokalet 
Censur: Ekstern 
Bedømmelse: 7-trinsskala 
Vægtning: 7,5 ECTS 
 
 
Godkendt af Filosofisk studienævn 16. december 2009. 
 
 
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 2. marts 2010. 
 
 
Rettelsesblad gældende for studerende indskrevet 1. september 2010 eller 
senere. 
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Rettelsesblad studieordning 2009 
 
Eksamensoversigt 
 
§ 13 Kandidatuddannelsen med tilvalg i Filosofi (50 ECTS) 1. og 2. semester 
 

  Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag: 
Disciplin-

ansvar 
Prøveform Censur Prøvens 

varighed 
Vurdering ECTS- 

vægt 
Beskr. 

i § 

Vælg 2 ud af de 3 første kurser:        

Etik  
 
Politisk filosofi 

IFPR 
 

IFPR 

mundtlig 
 

mundtlig 

ekstern 
 

ekstern 

20 min. 
 

20 min. 

7-trinsskala 
 

7-trinsskala 

(7,5) 
 

(7,5) 

34 
 

35 

Moderne filosofi 1a og  
Moderne filosofi 1b  

IFPR hj.opgave 
 

ekstern 
 

10 dage 7-trinsskala (15) 36 
37 

Metafysik  
 
Erkendelsesteori 

IFPR mundtlig 
 

mundtlig 

ekstern 
 

ekstern 

20 min. 
 

20 min. 

7-trinsskala 
 

7-trinsskala 

(7,5) 
 

(7,5) 

38 
 

39 

Selvvalgt emne A* 
Selvvalgt emne B* 

IFPR Afhænger af 
de udbudte fag 

Afhænger af 
de udbudte fag 

Afhænger af de 
udbudte fag 

Afhænger af 
de udbudte fag 

10 40 

Valgfag Diverse Afhænger af 
de udbudte fag 

Afhænger af 
de udbudte fag 

Afhænger af de 
udbudte fag 

Afhænger af 
de udbudte fag 

10 40 

ECTS-points i alt:      50  

 
*Ved Filosofisk Studienævn: Skriftlig, 3 timer, intern bedømt B/IB 
 


