Humanistiska och teologiska fakulteterna

FPRM20, Praktisk filosofi: Fördjupningskurs, 15
högskolepoäng
Practical Philosophy: Advanced Course, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-06-20 att gälla från och med 201106-20, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisning sker på svenska eller engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Praktisk filosofi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna utförligt redogöra för den aktuella praktisk-filosofiska diskussionen inom
några av den praktiska filosofins problemområden,
• kunna utförligt beskriva argumentationen i praktisk-filosofiska originaltexter,
• kunna beskriva relevansen av aktuell avancerad praktisk-filosofisk forskning,

Färdighet och förmåga
• kunna bearbeta avancerade filosofiska problemställningar med utgångspunkt i
originalartiklar,
• kunna konstruktivt medverka i diskussioner av avancerade problemställningar
inom den praktiska filosofins huvudområden,
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• kunna granska och bedöma giltigheten hos filosofiska argument presenterade i
originaltexter,
• kunna självständigt utveckla fördjupade resonemang i avancerade frågeställningar
inom den praktiska filosofins huvudområden,
• kunna författa egna texter som korrekt framställer och kritiskt diskuterar
avancerad praktisk-filosofisk problematik,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna formulera relevant kritik mot enskilda argument eller hela teoribildningar
från ett avancerat praktiskt-filosofiskt perspektiv.

Kursens innehåll
I kursen ges en kvalificerad fördjupning i några av den praktiska filosofins
huvudområden. Kursen består av två valbara delkurser i praktisk filosofi om vardera
7,5 högskolepoäng. Den studerande kan välja att utforma delkursinnehåll i samråd
med examinator, eller välja ur ett utbud av befintliga kurser. Inom ramen för kursen
bör den studerande även ta del av kursgivning inom ramen för ett nationellt nätverk
för kursgivning på avancerad nivå i filosofi.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Examination sker i form av författande av mindre uppsatser.
Delkurs 1 examineras med mindre uppsats 7,5 hp
Delkurs 2 examineras med mindre uppsats 7,5 hp
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på 7,5 av kursens
högskolepoäng, samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs FPRK01 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

3/ 4

1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs få endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen FPRM20, Praktisk filosofi: Fördjupningskurs
Gäller från V11
1101 Valfri delkurs 1, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1102 Valfri delkurs 2, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

