Humanistiska och teologiska fakulteterna

FTEK01, Teoretisk filosofi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Theoretical Philosophy: Level 3 - B. A. Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-04-03 att gälla från och med
2008-04-03, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för avancerad aktuell filosofisk diskussion inom den teoretiska
filosofins huvudområden

Färdighet och förmåga
• kunna bearbeta filosofiska problemställningar med utgångspunkt i originalartiklar
• kunna relatera originaltexter inom ett visst filosofiskt område till varandra
• kunna utveckla fördjupade resonemang kring självvalda filosofiska problem i
samband med uppsatsskrivande
• kunna författa egna texter som korrekt framställer och kritiserar avancerad
filosofisk problematik
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• självständigt kunna utföra informationssökningar inom teoretisk filosofi, analysera
och kritiskt tolka informationen och presentera den på ett för ämnet vedertaget
sätt
• kunna granska och bedöma giltigheten hos filosofiska argument presenterade i
originaltexter
• kunna jämföra och utvärdera olika filosofiska ståndpunkter presenterade i
originaltexter
• kunna formulera egna ståndpunkter till filosofiska problem i samband med
uppsatsskrivande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att inom den teoretiska filosofins områden göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• visa insikt om de teoretiskfilosofiska kunskapernas och färdigheternas roll i
samhället och om människors ansvar för hur dessa används
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom den teoretiska
filosofins områden och att utveckla sina kompetenser och färdigheter inom dessa.

Kursens innehåll
I kursen studeras centrala problem inom modern teoretiskfilosofisk diskussion.
Originalartiklar inom områdena kunskapsteori, metafysik, logik, medvetandefilosofi
och vetenskapsteori analyseras. Stor vikt läggs vid färdighetstränande moment där de
studerande i samband med seminarier i tal och skrift får sammanfatta, analysera och
värdera de argument som presenteras i nämnda originalartiklar. De studerande skriver
också ett examensarbete om ett självvalt filosofiskt problem. Examensarbetet
presenteras på ett seminarium och det ingår att opponera på en annan studerandes
uppsats.
Kursen består av följande delkurser:
1. Centrala problem i modern teoretisk filosofi, 15 högskolepoäng,
2. Examensarbete, 15 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av seminarier och individuell uppsatshandledning.

Kursens examination
Examination sker i form av inlämningsuppgifter och examensarbete som läggs fram
och ventileras. I examinationen ingår också opposition på annat examensarbete.
Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
15 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs FTE702, FTEA21, FTEX72 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter FTE603.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Key Issues in Modern Theoretical Philosophy,
2. Degree Project.
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Prov/moment för kursen FTEK01, Teoretisk filosofi: Kandidatkurs
Gäller från H07
0701 Centrala problem i 1900-talets filosofi, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

