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Kandidatuddannelse i Filosofi 
2004-bekendtgørelse 

Det Humanistiske Fakultet 
Aarhus Universitet 

 
 
Kapitel 1: Formål 

 
§ 1. kandidatuddannelsen i filosofi ved Aarhus Universitet er en akademisk uddannelse i henhold til 
bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Bekendtgørelse nr. 338 af 
6. maj 2004). Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for Filosofi og Idéhistorie, 
Studienævnet for Filosofi. 
 
§ 2. Formålet med kandidatuddannelsen er at  
 

• udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske 
kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet,  

• give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i 
fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde 
og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede 
erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, og  

• kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. 
bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen). 

 
stk. 2. Kandidatuddannelserne inden for det humanistiske område kvalificerer således den studerende 
til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder, herunder i de 
gymnasiale uddannelser, på baggrund af faglig viden og indsigt i humanistiske og andre teorier og 
metoder, der er relevante for den pågældende uddannelse. 
 
§ 3. Kompetencebeskrivelse 
Kvalifikationer 
Den studerende skal udvide og fordybe den under den adgangsgivende BA-uddannelse tilegnede 
faglige viden og de dertil relaterede færdigheder og kvalifikationer, herunder 

• færdigheden til selvstændigt at udføre begrebslig afklaring ved filosofiske problemstillinger 
• færdigheden til at kunne forstå og bearbejde ofte komplekse tekster på dansk, engelsk og 

yderligere et fremmedsprog 
• et sikkert kendskab til filosofiske forskningsmetoder og -redskaber 
• en funderet viden vedrørende teoridannelsen, diskussionsstand og den aktuelle 

problemhorisont i udvalgte filosofiske discipliner, eksempelvis indenfor bevidsthedsfilosofi, 
etik, politisk filosofi, videnskabsteori, retsfilosofi eller sprogfilosofi 

• færdigheden til at analysere og vurdere filosofiske teser og teorier 
• færdigheden i at planlægge, strukturere og gennemføre et større fagligt projekt 
 

Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans og på baggrund af de ved den adgangsgivende BA-
uddannelse allerede tilegnede kompetencer skal den studerende udvikle og fordybe sin faglige og 
sociale kompetenceprofil, herunder 

• evnen til selvstændigt at kunne udføre begrebslig afklaring på tværs af fag og traditioner, f. 
eks. begrebet ’forandring’ i en metafysisk, historisk, økonomisk og sociologisk belysning 



 

 2

• evnen til at analysere, udvikle og anvende videns- og læringsstrategier og at vurdere disses 
gyldighed på baggrund af de implicerede dannelsesbegreber, menneskesyn og 
værdiopfattelser  

• evnen til at tematisere og artikulere potentielt problematiske baggrundsantagelser og 
forudsætninger af eksempelvis politisk eller religiøs karakter  

• evnen til konstruktivt at anvende filosofiske analyseredskaber på ikke-filosofiske områder, 
eksempelvis fra den filosofiske æstetik i forhold til kunstverdenen, arkitekturen etc. 

• evnen til i konkrete erhvervs- og samfundsfunktioner at kunne artikulere problemer og 
dilemmaer vedrørende deres prioritering eller værdimæssige grundlag 

• evnen til at fungere som brobygger mellem forskellige videnskabelige, professionelle og 
kulturelle netværk 

• evnen til en kritisk og velbegrundet stillingtagen til etiske problemer og dilemmaer 
• evnen til at udpege og rette årsager til misforståelser og kommunikationsfejl i 

forhandlingssituationer, vejledningssamtaler, diskussioner m. fl. 
• evnen til at gennemskue sprogets artikulations- og manipulationspotentiale. 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til kandidatuddannelsen i filosofi forudsætter en relevant, bestået bacheloruddanelse, jf. 
stk. 2-5. 
 
Stk. 2. Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddannelse med filosofi 
som centralt fag eller en bacheloruddannelse med filosofisk indhold (eksempelvis med idéhistorie 
som central fag eller en relevant suppleringsuddannelse) efter studienævnets nærmere godkendelse.  
 
Stk. 3.  Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse med filosofi 
som centralt fag og tilvalg i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 4. Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linje er en bestået bacheloruddannelse med centralt 
fag i et andet fag inden for gymnasietsfagrække og 1. del (45 ECTS) af et sidefag i filosofi. 
 
Stk. 5. Adgangskravet til kandidatuddannelsens D-linje er de ved Stk. 2 beskrevne forhold eller en 
udenlandsk bacheloruddannelse med filosofisk indhold efter studienævnets nærmere godkendelse. 
D-linjen er en international uddannelse i filosofi, udbudt for internationale og danske studerende. 
D-linjen omtales som International Program in Philosophy (IPIP). 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 5. Uddannelsen er tilrettelagt med hjemmel i følgende bekendtgørelser: 
 

• Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne 

• Bekendtgørelse nr. 867 af 19 august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser  
• Karakterskalabekendtgørelsen 
• Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen 

 
Stk. 2. Med hjemmel i bekendtgørelserne i Stk. 1 har universitetet fastsat uddybende bestemmelser 
herunder regler og vejledning om eksamen samt regler om disciplinære foranstaltninger for 
studerende. Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med den til enhver tid 
gældende studieordning læses på fakultetet og universitetets hjemmeside. Studerende er forpligtigede 
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til selv at holde sig orienteret om gældende regler for uddannelsen. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Kandidatuddannelsens A-linje består af 2 års studier i filosofi. 
 
Stk. 2. Kandidatuddannelsens B-linje består af 1 års studier i filosofi kombineret med 1 års studier i et 
andet fag indenfor gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 3. Kandidatuddannelsens C-linje består af 2 års studier i filosofi. 
 
Skt. 4. Kandidatuddannelsens D-linje (IPIP) består af 2 års studier i filosofi.  
 
Stk. 5. Uddannelsen er samlet normeret til 120 ECTS-point, jf. § 18. 
 
§ 7. Kandidatuddannelsen er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende studieforløb 
relateret til et fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul kan bestå af en eller flere 
discipliner og har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer og 
kompetencer. 
. 
§ 8.  Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) med 
efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. På engelsk: Master of Arts efterfulgt af 
uddannelsens fagbetegnelse på engelsk. 
 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 9. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages 
om. 
 
§ 10.  Den studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for filosofi kan 
ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige 
forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af 
eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
  
Stk. 3. Den studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at 
aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en 
censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en 
prøve. 
 
§ 11. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), 
eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af 
eksaminator(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 
 
§ 12. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (13-skalaen) eller 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 13. Ved prøver, der kan aflægges ved undervisningsdeltagelse, findes aktivitetskravet defineret 
under de enkelte prøver. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, 
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regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man 
deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, oplæg (Stk. 2), 
mindre skriftlige opgaver (Stk. 3 og 4), etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de 
udbudte timer jævnt fordelt over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for 
beståelse af eksamen nødvendige niveau. 
 
Stk. 2. ’Oplæg’ er en fællesbetegnelse for alle planlagte og aftalte former for den studerendes 
mundtlige præsentation i forbindelse med et undervisningsforløb. Der kan være tale om en 
præsentation af en tekst, et referat fra en foregående time, et diskussionsoplæg, en diskussions-
moderation etc. Foruden et oplæg skal der foreligge en synopsis e.l. på maks. 3 sider. Under selve 
oplægget kan der inddrages tavle, overhead, projekter etc.; der kan ligeledes fordeles understøttende 
handouts til seminaret. For alle monologiske former gælder at den samlede tid ikke må overskride 20 
minutter. 
 
Stk. 3. ’Skriveøvelse’ er en besvarelse af et af underviseren stillet spørgsmål, typisk mellem 3 og 5 
sider.  
 
Stk. 4. Ved kandidatuddannelsens D-linje aflægges mundtlige såvel som skriftlige prøver samt de ved 
Stk. 1-3 beskrevne ydelser på engelsk. 
 
§ 14. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller 
emne er fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål 
eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 
 
§ 15. Følgende prøveformer er mulige: Individuel prøve, gruppeprøve, som normalt højst kan omfatte 
4 deltagere, og hvor hver enkelt deltagers præstation skal kunne bedømmes individuelt. 
 
§ 16. For prøver hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, 
fastsætter studienævnet en dato for hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt 
den studerende ved opslag eller på anden måde. 
 
Stk. 2. Datoen efter Stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for specialets 
vedkommende dog senest 2 måneder efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af 
de to måneder indgår juli måned ikke.  
 
Stk.3. Studienævnet kan fravige de i Stk. 1 og 2 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige 
omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal studienævnet 
hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår 
bedømmelsen vil blive offentliggjort. 
 
Stk. 4. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på 
studerendes selvbetjening, hvor den studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 17. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, 
godkende, at beståede uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse træder i stedet for 
uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne bekendtgørelse (merit). 
Studienævnet kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller 
udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne 
bekendtgørelse. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk 
videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende 
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fagelement m.v. bedømmes efter 13-skalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen 
overføres med karakterer. 
 
Stk. 3. Specialet kan ikke meritoverføres. 
 
§ 18. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 19. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den 
færdiguddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet 
offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. 
  
Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk. 
  
Stk. 3. Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma Supplement 
der beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om 
universitetet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.  
 
Stk. 3. Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder universitetet på 
foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af 
ECTS-point. 
 
§ 20. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver og skriveøvelser: 2400 typeenheder (tegn + 
mellemrum, inkl. noter, fodnoter, appendikser; ekskl. forside, indholdsfortegnelse, bibliografi, 
boglister, illustrationer, bilag). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver eller skriveøvelser, der overskrider det angivne sideantal i den enkelte 
disciplins eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
 
Stk. 3. Alle skriftlige opgaver og skriveøvelser skal forsynes med det samlede antal typeenheder, der 
indgår i opgaven. Antallet udregnes ifølge Stk. 1 og angives på opgavens forside. 
  
§ 22. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår 
den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og 
formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
 
§ 23. Studienævnet for Filosofi kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af 
studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
 
Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens prøver 
 
§ 24. Kandidatuddannelsen i filosofi kan afvikles på fire måder:  

• 2 års studier i filosofi (A-linjen) 
• 1 års studier i filosofi kombineret med 1 års studier i et andet fag inden for gymnasiets 

fagrække (B-linjen) 
• 2 års studier i filosofi (C-linjen) 
• 2 års studier i filosofi med engelsk som undervisnings- og eksamenssprog (IPIP; D-linjen) 
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§ 25. Den et-faglige kandidatuddannelse i filosofi er opbygget i fire moduler svarende til de fire 
semestre, som uddannelsens A-, C- og D-linje er normeret til. Uddannelsen udmærker sig gennem en 
progression i tilegnelsen af faglige kvalifikationer og de dermed forbundne kompetencer, således at 
modul 1 og 2 styrker den studerendes metodiske og formidlingsmæssige kompetencer, støttet gennem 
forholdsvis intense vejledningsformer og tilsvarende undervisning. I modul 3 og 4 lægges der i 
stigende grad vægt på selvstændig arbejde, indtil den studerende er i stand til at gennemføre et 
filosofisk speciale. Indholdsmæssigt sigter kandidatuddannelsen imod en stor grad af frihed, således at 
der i modsætning til bacheloruddannelsen ikke udbydes obligatoriske fag eller discipliner, men et 
udvalg af kurser indenfor eksempelvis de følgende discipliner: bevidsthedsfilosofi, anvendt etik, 
moderne metafysik, epistemologi, sprogfilosofi, religionsfilosofi, aktuel filosofisk æstetik m.fl.  
 
Stk. 2. A-linjen: 
modul og prøver censur vægtning bedømmelse prøveplacering 
modul 1: 
disciplinprøve 1 
emneprøve 1 
frit emne 1 

 
13-skala 
13-skala 
13-skala 

 
10 ECTS 
10 ECTS 
10 ECTS 

 
intern  
ekstern 
intern 

 
1. semester 
1. semester 
1. semester 

modul 2: 
disciplinprøve 2 
emneprøve 2 
frit emne 2 

 
13-skala 
13-skala 
13-skala 

 
10 ECTS 
10 ECTS 
10 ECTS 

 
ekstern 
ekstern 
intern 

 
2. semester 
2. semester 
2. semester 

modul 3, valgfag og 
praktik: 
frit emne 3 
specialeforberedende prøve 
 
valgfag 1-3 
praktik 1 
praktik 2 
praktik 3  

 
 
13-skala 
be/ib 
 
13-skala 
be/ib 
be/ib 
be/ib 

 
 
20 ECTS 
10 ECTS 
 
10 ECTS 
30 ECTS 
20 ECTS 
10 ECTS 

 
 
ekstern 
intern  
 
intern / ekstern 
intern 
intern 
intern 

 
 
3. semester 
3. semester 
 
3. semester 
3. semester 
3. semester 
3. semester 

modul 4: 
Speciale 

 
13-skala 

 
30 ECTS 

 
ekstern 

 
4. semester 

 
 
 
Stk. 3: B-linjen: 
 
modul og prøver censur vægtning bedømmelse prøveplacering 
modul 1: 
disciplinprøve 1 
emneprøve 1 
specialeforberedene prøve 
eller 
gymnasiepraktik 

 
13-skala 
13-skala 
be/ib 
 
be/ib 

 
10 ECTS 
10 ECTS 
10 ECTS 
 
10 ECTS 

 
intern 
ekstern 
intern 
 
intern 

 
1. semester 
1. semester 
1. semester 
 
1. semester 

 
modul 2: 
speciale 

 
 
13-skala 

 
 
30 ECTS 

 
 
ekstern  

 
 
2. semester 
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Stk. 4: C-linjen: 
 
modul og prøver censur vægtning bedømmelse prøveplacering 
modul 1: 
disciplinprøve 1 
emneprøve 1 
frit emne 1 

 
13-skala 
13-skala 
13-skala 

 
10 ECTS 
10 ECTS 
10 ECTS 

 
intern  
ekstern 
intern 

 
1. semester 
1. semester 
1. semester 

modul 2: 
disciplinprøve 2 
emneprøve 2 
frit emne 2 

 
13-skala 
13-skala 
13-skala 

 
10 ECTS 
10 ECTS 
10 ECTS 

 
ekstern 
ekstern 
intern 

 
2. semester 
2. semester 
2. semester 

modul 3:  
frit emne 3 
specialeforberedende prøve 

 
13-skala 
be/ib 

 
20 ECTS 
10 ECTS 

 
ekstern 
intern  

 
3. semester 
3. semester 

modul 4: 
speciale 

 
13-skala 

 
30 ECTS 

 
ekstern 

 
4. semester 

 
Stk. 4. International Program in Philosophy;  D-linje 
 
modul og prøver censur vægtning bedømmelse prøveplacering 
modul 1: 
disciplinprøve 1 
emneprøve 1 
frit emne 1 

 
13-skala 
13-skala 
13-skala 

 
10 ECTS 
10 ECTS 
10 ECTS 

 
intern  
ekstern 
intern 

 
1. semester 
1. semester 
1. semester 

modul 2: 
disciplinprøve 2 
emneprøve 2 
frit emne 2 

 
13-skala 
13-skala 
13-skala 

 
10 ECTS 
10 ECTS 
10 ECTS 

 
ekstern 
ekstern 
intern 

 
2. semester 
2. semester 
2. semester 

modul 3, valgfag og 
praktik: 
frit emne 3 
specialeforberedende prøve 
 
valgfag 1-3 
praktik 1 
praktik 2 
praktik 3  

 
 
13-skala 
be/ib 
 
13-skala 
be/ib 
be/ib 
be/ib 

 
 
20 ECTS 
10 ECTS 
 
10 ECTS 
30 ECTS 
20 ECTS 
10 ECTS 

 
 
ekstern 
intern  
 
intern / ekstern 
intern 
intern 
intern 

 
 
3. semester 
3. semester 
 
3. semester 
3. semester 
3. semester 
3. semester 

modul 4: 
speciale 

 
13-skala 

 
30 ECTS 

 
ekstern 

 
4. semester 

 
 
§ 26. Uddannelsens prøver er samlet i moduler.  
 
Stk. 2. Ved A-linjen og D-linjen fungerer modul 3, der omfatter prøverne i hhv. frit emne 3 og 
specialeforberedende prøve, som modul for valgfag og praktik. Valgfag under D-linjen skal være 
udbudt som engelsksproglige fag, åben for internationale studerende. 
 
§ 27. Modulet 3, valgfag/praktik, kan den studerende frit sammensætte inden for en samlet ramme af 
30 ECTS-point. 
 
Stk. 2. Vælger den studerende valgfag fra andre af fakultetets kandidatuddannelser eller 

Slettet:  valgfag og praktik:¶
frit emne 3¶
specialeforberedende prøve ... [1]
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kandidatuddannelser uden for fakultetet, eksamineres der af det udbydende studienævn og iht. den der 
gældende studieordning. Der meritoverføres efterfølgende iht. § 17, stk. 1 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 28. Den studerende kan først indstille sig til prøven i specialeforberende prøve, når disciplinprøve 1 
og 2, emneprøve 1 og 2 samt frit emne 1 og 2 er bestået. Undtaget herfra er studerende fra B-linjen 
eller studerende, der vælger valgfag fra andre uddannelser eller praktik; jf. § 27, Stk. 1 og 2. 
 
Stk. 2. Inden specialet er påbegyndt skal mindst 20 ECTS points være optjent indenfor emner, der 
ikke ligger indenfor specialets område / disciplin. Undtaget herfra er studerende fra B-linjen. 
 
Stk. 3. Den studerende kan først aflevere specialet, når samtlige andre prøver på kandidatuddannelsen 
er bestået. 
 
§ 29. For uddannelsens prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan give 
tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin. 
 
Stk. 2 Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det 
nødvendige men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen. 
 
 
Kapitel 8: Beskrivelse af uddannelsens enkelte moduler, discipliner og prøver 
 
§ 30. Modul 1 
Modulet sigter mod en udvidelse af den faglige viden i forhold til en af filosofiens discipliner. 
Desuden udvides de metodiske og analytiske færdigheder ved arbejdet med afgrænsede filosofiske 
problemstillinger under vejledning.. Eksamenerne i disciplinprøve 1 og emneprøve 1 tages i 
forbindelse med tilsvarende seminarer. Modulet består af følgende prøver: 
 

• disciplinprøve 1 
• emneprøve 1 
• frit emne 1 
 

Stk. 2. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
kvalifikationer 
• funderet, sikkert overblik over en af filosofiens discipliner eller en bredere filosofisk 

diskussionssammenhæng. Det kan eksempelvis være vedrørende moderne sprogfilosofi, 
nyere epistemologi, etik, kulturfilosofi etc. 

• færdighed i at kunne læse og analysere filosofiske nøgletekster med alle relevante 
videnskabelige hjælpemidler og forskningsredskaber 

• færdighed i at kunne bearbejde og vurdere afgrænsede filosofiske argumenter, artikler og 
positioner  

 
kompetencer 
• evnen til mundtligt og skriftligt at kunne præsentere en filosofisk position, dens 

baggrundantagelser, fortolkningsmuligheder og -problemer  
• evnen til at kunne bedømme og vurdere den saglige relevans og kvalitet af bestemte 

teoremer, argumenter eller teser i en given diskussionssammenhæng 
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• evnen til at kunne danne sig et overblik og se sammenhænge i en kompleks faglig 
diskussion 

 
§ 31. Disciplinprøve 1 
I et af studienævnet godkendt seminar præsenteres en filosofisk disciplin, en bredere forsknings-
tradition eller et forskningsområde. Seminaret sigter mod, at den studerende tilegner sig en funderet 
tilgang til og et overblik over det pågældende tematiske kompleks. Undervisningen tager 
udgangspunkt i udvalgte tekster og udformer sig typisk som en af faglæreren ledet workshop, hvor 
lærer og studerende forbereder oplæg og deltager i diskussioner. 
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Det fordres, at den studerende viser et funderet overblik over en af 
filosofiens discipliner eller en bredere filosofisk diskussionssammenhæng, så som f. eks. nyere 
politisk filosofi, filosofisk æstetik eller metafysik. Der forventes at den studerende kan dokumentere 
evnen til at tilegne sig, at præsentere og at forholde sig til en given problemhorisont. 
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges ved regelmæssig, aktiv deltagelse (se § 13), hvor 
der indgår mindst 3 bundne essays à 5 sider (12.000 typeenheder), i et tilsvarende og af studienævnet 
godkendt seminar. De udarbejdede essays kan indgå som oplæg i seminaret.  
 
prøveform: individuel, undervisningsdeltagelse 
 
censur og bedømmelse: intern uden censor, 13-skala 
 
vægtning: 10 ECTS 
 
§ 32. Emneprøve 1 
I et af studienævnet godkendt seminar gennemgås en afgrænset filosofisk problematik, en 
diskussionssammenhæng eller et filosofisk nøgleværk. Undervisningen udformer sig typisk som en af 
faglæreren ledet workshop, hvor lærer og studerende forbereder oplæg og deltager i diskussioner. 
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Der fordres, at den studerende viser en dybgående forståelse af det 
gennemgåede stof og er i stand til mundtligt og skriftligt at fremstille en bestemt position eller 
afgrænset problemstilling.  
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Under forudsætning af regelmæssig, aktiv deltagelse (§ 13), hvor der 
indgår et mundtligt oplæg, aflægges eksamen ved at den studerende udarbejder en hjemmeopgave à 
maks. 10 sider (24.000 typeenheder), hvis emne og litteraturliste er relateret til det gennemgåede 
pensum. Emnet og litteraturliste skal være godkendt af vejlederen. 
  
prøveform: individuel, fri skriftlig hjemmeopgave 
 
censur og bedømmelse: ekstern, 13-skala 
 
vægtning: 10 ECTS 
 
§ 33. Frit emne 1 
Ved frit emne 1 lærer den studerende selvstændigt at formulere og at bearbejde en frit valgt filosofisk 
problemstilling under vejledning. Emnet og litteratur kan, man behøver ikke, tage udgangspunkt i 
sammen seminar som prøverne ved § 31 eller § 32.  
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Der fordres, at den studerende er i stand til selvstændigt at identificere og 
bearbejde en filosofisk problemstilling under vejledning.  



 

 10

 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges ved udarbejdelsen af en skriftlig opgave, hvis emne 
og litteraturliste skal godkendes af vejlederen. Den studerende skal senest ved begyndelsen af 
eksamenstilmeldingsperioden have indgået en aftale med en vejleder, for at kunne aflægge eksamen 
ved den efterfølgende eksamensperiode. Opgavens omfang skal være maks. 15 sider (36.000 
typeenheder). 
 
prøveform: individuel, skriftlig hjemmeopgave 
 
censur og bedømmelse: intern, 13-skala 
 
vægtning: 10 ECTS 
 
 
§ 34. Modul 2 
Modulet sigter mod en udvidelse og fordybelse af den faglige viden i forhold til en af filosofiens 
discipliner. Desuden udvides de metodiske og analytiske færdigheder ved arbejdet med afgrænsede 
filosofiske problemstillinger under vejledning.. Eksamenerne i disciplinprøve 2 og emneprøve 2 tages 
i forbindelse med tilsvarende seminarer. Modulet består af følgende prøver: 
 

• disciplinprøve 2 
• emneprøve 2 
• frit emne 2 
 

Stk. 2. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
kvalifikationer 

• funderet, sikkert overblik over en af filosofiens discipliner eller en bredere filosofisk 
diskussionssammenhæng. Det kan eksempelvis være vedrørende bevidsthedsfilosofi, 
metafysik eller anvendt etik etc.  

• sikkert førstehåndskendskab til en filosofisk diskussion, en aktuel forskningsproblematik eller 
et tilsvarende filosofisk emne, eksempelvis vedrørende sandhedsteori 

• færdighed i at kunne redegøre for og analysere argumenterne i en eller flere forskellige 
filosofiske positioner, eksempelvis vedrørende deflationisme, kohærens- eller korrespondens-
teorien for sandhed 

 
kompetencer 

• evnen til at kunne inddrage og vurdere filosofisk speciallitteratur  
• evnen til at udforme klare skriftlige og mundtlige præsentationer af komplekse problem-

stillinger, samt til at diskutere indholdet af disse 
• evnen til at kunne begrunde ens stillingtagen i filosofiske diskussionssammenhænge 
 

§ 35. Disciplinprøve 2 
I et af studienævnet godkendt seminar præsenteres en filosofisk disciplin, en bredere forsknings-
tradition eller et forskningsområde. Seminaret sigter mod, at den studerende tilegner sig en funderet 
tilgang til og et overblik over det pågældende tematiske kompleks. Undervisningen tager 
udgangspunkt i udvalgte tekster og udformer sig typisk som en af faglæreren ledet workshop, hvor 
lærer og studerende forbereder oplæg og deltager i diskussioner. 
 
Stk. 1. eksamensfordringer: Det fordres, at den studerende dokumenterer evne til at tilegne sig, 
præsentere og forholde sig til en given problemhorisont, som skal være indenfor en anden filosofisk 
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disciplin eller problemhorisont end ved disciplinprøve 1. 
 
Stk. 2. eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges ved aktiv og regelmæssig deltagelse (jf. § 13). 
Derudover består eksamen i udarbejdelsen af en bunden opgave som besvarelse af et ud af tre af 
eksaminatoren stillede spørgsmål til det gennemgåede pensum. Opgaven skal indleveres senest 8 dage 
efter udlevering af eksamensspørgsmålene. Opgavens omfang er maks. 15 sider (36.000 typeenheder). 
 
prøveform: individuel, bunden skriftlig hjemmeopgave 
 
censur og bedømmelse: ekstern, 13-skala 
 
vægtning: 10 ECTS 
 
§ 36. Emneprøve 2 
I et af studienævnet godkendt seminar gennemgås en afgrænset filosofisk problematik, en 
diskussionssammenhæng eller et filosofisk nøgleværk. Undervisningen udformer sig typisk som en af 
faglæreren ledet workshop, hvor lærer og studerende forbereder oplæg og deltager i diskussioner. På 
baggrund af undervisning og eksamen vil den studerende opøve evnen til selvstændigt at bearbejde en 
filosofisk problemstilling samt mundtligt at forsvare den skriftlige udarbejdelse på kandidatniveau.  
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Der fordres, at den studerende viser en dybgående forståelse af det 
gennemgåede stof og er i stand til mundtligt og skriftligt at fremstille og diskutere en bestemt position 
eller afgrænset problemstilling.  
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Under forudsætning af regelmæssig, aktiv deltagelse (§ 13) aflægges 
eksamen ved at den studerende udarbejder en hjemmeopgave à maks. 10 sider (24.000 typeenheder), 
hvis emne og litteraturliste er relateret til det gennemgåede pensum. Emnet og litteraturliste skal være 
godkendt af vejlederen. Opgaven danner udgangspunkt for en efterfølgende mundtlig eksamination i 
det i opgaven behandlede pensum. 
  
prøveform: individuel, fri, skriftlig og mundtlig prøve 
 
varighed: 45 minutter inkl. censur 
 
hjælpemidler: alle 
 
censur og bedømmelse: ekstern, 13-skala 
 
vægtning: 10 ECTS 
 
§ 37. Frit emne 2 
Ved frit emne 2 fordyber den studerende sin evne til selvstændigt at formulere og at bearbejde en frit 
valgt filosofisk problemstilling under vejledning. Emnet og litteratur kan, man behøver ikke, tage 
udgangspunkt i sammen seminar som prøverne ved §§ 31, 32, 35 eller 36.  
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Der fordres, at den studerende er i stand til selvstændigt at identificere og 
bearbejde en filosofisk problemstilling under vejledning. Problemstillingen skal være klart forskellig 
fra den ved frit emne 1 bearbejdede problematik. 
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges ved udarbejdelsen af en skriftlig opgave, hvis emne 
og litteraturliste skal godkendes af vejlederen. Den studerende skal senest ved begyndelsen af 
eksamenstilmeldingsperioden have indgået en aftale med en vejleder, for at kunne aflægge eksamen 
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ved den efterfølgende eksamensperiode. Opgavens omfang skal være maks. 15 sider (36.000 
typeenheder). Frit emne 2 kan også aflægges som gruppeprøve med op til 3 studerende. Opgavens 
omfang forøges i så fald med 10 sider (24.000 typeenheder) per deltager. Opgaven skal have en fælles 
del, der omfatter maks. 25 %. Ved de resterende passager skal forfatteren angives, således at en 
individuel bedømmelse er mulig. 
 
prøveform: fri skriftlig hjemmeopgave, individuel eller gruppeprøve med individuel bedømmelse 
 
censur og bedømmelse: intern, 13-skala 
 
vægtning: 10 ECTS 
 
§ 38. Modul 3, valgfag/praktik 
Modulet giver den studerende mulighed for at udvikle selvstændigheden i det filosofiske arbejde, for 
så vidt at de i modul 1 og 2 opøvede færdigheder og kompetencer nu i højere grad udøves indenfor frit 
valgte emneområder. Disse kan, men behøver ikke ligge indenfor filosofiens kerneområder. I stedet 
for kan den studerende inddrage valgfag fra andre uddannelser på kandidatniveau eller give sin 
kompetenceprofil en praksis-orienteret toning gennem et eller to praktikforløb. Modulet kan således 
omfatte kombinationer af følgende elementer: 

• frit emne 3 
• specialeforberedende prøve 
• valgfag 1  
• valgfag 2 
• valgfag 3 
• praktik 1 
• praktik 2 
• praktik 3 

 
Stk. 2. Den studerende kan frit vælge op til tre valgfag fra andre, også udenlandske uddannelser på 
kandidatniveau, i alt svarende op til 30 ECTS points (jf. §§ 17 og 27).  
 
Stk. 3. Den studerende kan frit vælge op til to praktikforløb, i alt svarende op til 30 ECTS points (jf. § 
27). Der skal foreligge tilsvarende praktikaftaler i overensstemmelse med de til enhver til gældende 
regler på fakultetet. 
 
Stk. 4. Afhængig af den studerendes valg giver modulet mulighed for at opnå følgende kvalifikationer 
og kompetencer: 
 
kvalifikationer 

• sikkert, selvstændigt førstehåndskendskab til en filosofisk diskussion, en aktuel 
forskningsproblematik eller et tilsvarende filosofisk emne. 

• færdighed i at kunne redegøre for og analysere argumenterne i en eller flere forskellige 
filosofiske positioner.  

• færdighed til at kunne forberede og at skitsere et større fagligt projekt 
 
kompetencer 

• evne til selvstændigt at udvikle og forfølge en individuel researchstrategi 
• evne til selvstændigt at vurdere relevansen og den argumentative plausibilitet af filosofiske 

tekster 
• evne til at identificere en relevant filosofisk problemstilling og en velegnet læringsstrategi 
• evne til at artikulere succeskriterier for et selvstændigt planlagt speciale-projekt 
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• evne til at reflektere over forskellige fagområders tilgang til faglige problemstillinger og 
videreudvikle egen faglig profil med metoder, teorier og analyseredskaber fra andre 
fagområder 

• evne til at indgå i tværfagligt samarbejde med personer med andre uddannelses- og 
kompetenceprofiler og bringe faglig viden fra ét område i spil med viden inden for andre 
fagområder. 

 
Såfremt der vælges praktik, har den studerende mulighed for at anvende faglige færdigheder i en 
konkret jobmæssig sammenhæng samt at opnå indsigt i, hvordan en arbejdsplads fungerer og hvad en 
privat virksomhed, en offentlig institution eller organisation forventer af humanistiske kandidater. 
Praktikforløbet giver bl.a. de studerende følgende faglige og sociale kompetencer 
 

• at kunne arbejde selvstændigt og praksisorienteret og anvende faglig viden, metoder og 
færdigheder i løsningen af specifikke arbejdsopgaver for en virksomhed eller organisation. 

• at kunne videreudvikle og perspektivere de faglige kompetencer i arbejdet med konkrete, 
praktiske opgaver. 

• at kunne reflektere over de faglige kompetencers relevans i en erhvervssammenhæng og 
argumentere for på hvilke måder de kan bidrage til løsningen af konkrete opgaver for 
virksomheder og organisationer.  

• at kunne tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt, herunder overholde 
deadlines og levere en effektiv arbejdsindsats.  

• at kunne samarbejde med personer med anden uddannelsesbaggrund om opnåelse af 
projektmål.  

• at kunne samarbejde i større og mindre teams omkring projekter af kortere eller længere 
varighed. 

 
§ 39. Frit emne 3 
Frit emne 3 sætter den studerende i stand til at arbejde med en afgrænset filosofisk problemstilling 
eller diskussion. På baggrund af (typisk) seminarundervisning vil den studerende i selvstudium, støttet 
af vejledning, udvikle sin evne til selvstændigt at bearbejde en filosofisk problemstilling på 
kandidatniveau. 
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Det fordres, at den studerende viser fortrolighed med en afgrænset 
problemstilling, typisk under inddragelse af speciallitteratur fra relevante filosofiske tidsskrifter. Den 
studerende skal kunne dokumentere forståelse af problemet i dets relevante kontekst. Desuden skal 
den studerende vise evne til at evaluere angiveligt forskelligartede konceptioner eller teorier. 
Problemstillingen skal være klart forskellig fra de ved frit emne 1 og frit emne 2 bearbejdede 
problemstillinger.  
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges som en fri hjemmeopgave à maks. 25 sider (60.000 
typeenheder). Emnet og en bogliste, der omfatter pensum à mindst 800 sider eller mindst otte 
forskellige tekster / artikler, godkendes af faglæreren. 
 
prøveform: individuel, fri skriftlig hjemmeopgave  
 
censur og bedømmelse: ekstern, 13-skala 
 
vægtning: 20 ECTS 
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§ 40. Specialeforberedende prøve 
Den specialeforberedende prøve sætter den studerende i stand til at udtænke og at planlægge et større 
fagligt projekt, der vil kunne udarbejdes som speciale. Undervisningen forgår ved individuel 
vejledning. 
Stk. 2. eksamensfordringer: Det fordres, at den studerende er i stand til at skitsere et muligt 
specialeprojekt. Den studerende skal således udarbejde en velegnet problemformulering og angive en 
passende metode for problemstillingens behandling, herunder den relevante litteratur og andet 
materiale. Der skal desuden udarbejdes en mulig struktur og en arbejdsplan for det omridsede projekt.  
 
Stk. 3. eksamensbestemmelse: Eksamen aflægges som en fri hjemmeopgave à maks. 10 sider (24.000 
tegn), der skitserer et muligt speciale-projekt (inkl. litteraturlisten). Opgaven udarbejdes efter samråd 
med en vejleder. Den studerende skal have opsøgt en vejleder senest tre uger efter semester-
begyndelsen ved en af studieledelsen nærmere fastsat dato. Hverken valget af vejlederen eller det 
skitserede projekt er bindende for det egentlige kandidatspeciale. 
 
prøveform: individuel, fri skriftlig hjemmeopgave 
 
censur og bedømmelse: intern uden censor, bestået / ikke bestået 
 
vægtning: 10 ECTS 
 
§ 41. Valgfag 1-3 
Studerende fra andre kandidatuddannelser kan følge seminarer, der udbydes på kandidatuddannelsen i 
filosofi. Afhængig af det valgte seminar tilegner den studerende sig indsigt i en af filosofiens 
discipliner (f.eks. videnskabsfilosofi, bevidsthedsfilosofi, anvendt etik), et filosofisk 
problemkompleks (f.eks. realisme/antirealisme-debatten, egalitarisme, intentionalisme inden for den 
filosofiske æstetik) eller et dybtgående kendskab til en eller flere centrale filosofiske tekster.  
 
§ 42. Valgfag 1 
I et af studienævnet godkendt seminar præsenteres en filosofisk disciplin, en bredere forsknings-
tradition eller et forskningsområde. Seminaret sigter mod, at den studerende tilegner sig en funderet 
tilgang til og et overblik over det pågældende tematiske kompleks. Undervisningen tager 
udgangspunkt i udvalgte tekster og udformer sig typisk som en af faglæreren ledet workshop, hvor 
lærer og studerende forbereder oplæg og deltager i diskussioner. 
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Det fordres, at den studerende viser et funderet overblik over en af 
filosofiens discipliner eller en bredere filosofisk diskussionssammenhæng, så som f. eks. nyere 
politisk filosofi, filosofisk æstetik eller metafysik. Der forventes at den studerende kan dokumentere 
evnen til at tilegne sig, at præsentere og at forholde sig til en given problemhorisont. 
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges ved regelmæssig, aktiv deltagelse (se § 13), hvor 
der indgår mindst 3 bundne essays à 5 sider (12.000 typeenheder), i et tilsvarende og af studienævnet 
godkendt seminar. De udarbejdede essays kan indgå som oplæg i seminaret.  
 
prøveform: individuel, aktiv deltagelse 
 
censur og bedømmelse: intern uden censor, 13-skala 
 
vægtning: 10 ECTS 
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§ 43. Valgfag 2 
I et af studienævnet godkendt seminar gennemgås en afgrænset filosofisk problematik, en 
diskussionssammenhæng eller et filosofisk nøgleværk. Undervisningen udformer sig typisk som en af 
faglæreren ledet workshop, hvor lærer og studerende forbereder oplæg og deltager i diskussioner. På 
baggrund af undervisning og eksamen vil den studerende opøve evnen til selvstændigt at bearbejde en 
filosofisk problemstilling samt mundtligt at forsvare den skriftlige udarbejdelse på kandidatniveau.  
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Der fordres, at den studerende viser en dybgående forståelse af det 
gennemgåede stof og er i stand til mundtligt og skriftligt at fremstille og diskutere en bestemt position 
eller afgrænset problemstilling.  
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges ved regelmæssig, aktiv deltagelse (§ 13). Desuden 
udarbejder den studerende en hjemmeopgave à maks. 10 sider (24.000 typeenheder), hvis emne og 
litteraturliste er relateret til det gennemgåede pensum. Emnet og litteraturliste skal være godkendt af 
vejlederen. Opgaven danner udgangspunkt for en efterfølgende mundtlig eksamination i det i opgaven 
behandlede pensum. 
  
prøveform: individuel, fri, skriftlig og mundtlig prøve 
 
varighed: 45 minutter inkl. censur 
 
hjælpemidler: alle 
 
censur og bedømmelse: ekstern, 13-skala 
 
vægtning: 10 ECTS 
 
§ 44. Valgfag 3 
Ved valgfag 3 lærer den studerende selvstændigt at formulere og at bearbejde en frit valgt filosofisk 
problemstilling under vejledning. Emnet og litteratur kan, man behøver ikke, tage udgangspunkt i 
sammen seminar som prøverne ved §§ 42 og 43.  
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Der fordres, at den studerende er i stand til selvstændigt at identificere og 
bearbejde en filosofisk problemstilling under vejledning.  
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges ved udarbejdelsen af en skriftlig opgave, hvis emne 
og litteraturliste skal godkendes af vejlederen. Den studerende skal senest ved begyndelsen af 
eksamenstilmeldingsperioden have indgået en aftale med en vejleder, for at kunne aflægge eksamen 
ved den efterfølgende eksamensperiode. Opgavens omfang skal være maks. 15 sider (36.000 
typeenheder). 
 
§ 45. Praktik 1 
Praktikforløbets primære formål er at give den studerende mulighed for at arbejde med dele af fagets 
teori og metode i erhvervssammenhæng. Praktikken kan være inden for undervisnings- og 
formidlingssektoren, i det offentlige eller ved en privat virksomhed eller organisation. Praktikken skal 
hjælpe den studerende til at profilere sit individuelle kompetenceprofil og give den studerende et 
akademisk perspektiv på en arbejdsmarkedssammenhæng. Praktikken skal endvidere afspejle det 
akademiske arbejdsmarked. 
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Det fordres, at den studerende viser evne til at bruge humanistiske og 
specielt filosofiske kompetencer i konkrete erhvervssammenhænge. Det forventes, at den studerende 
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kan reflektere over sine jobmæssige kvalifikationer og sin uddannelsesprofil i forhold til de krav, der 
stilles under praktikopholdet. 
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges som en skriftlig praktikrapport, som udarbejdes på 
baggrund af et af studienævnet/praktikkoordinatoren godkendt praktikophold. Praktikopholdets 
varighed skal være mindst 4 måneder. Rapporten skal omhandle organisationens/virksomhedens 
overordnede funktion og organisationsstruktur samt en beskrivelse af de i praktikperioden udførte 
arbejdsopgaver. Endelig skal det af rapporten fremgå, hvordan den studerendes faglighed indgik i 
løsningen af arbejdsopgaverne. Rapportens omfang skal være på maks. 20 sider.  
 
prøveform: individuel, fri skriftlig rapport 
 
censur: intern med censor, bestået / ikke bestået 
 
vægtning: 30 ECTS 
 
§ 46. Praktik 2 
Praktikforløbets primære formål er at give den studerende mulighed for at arbejde med dele af fagets 
teori og metode i erhvervssammenhæng. Praktikken kan være inden for undervisnings- og 
formidlingssektoren, i det offentlige eller ved en privat virksomhed eller organisation. Praktikken skal 
hjælpe den studerende til at profilere sit individuelle kompetenceprofil og give den studerende et 
akademisk perspektiv på en arbejdsmarkedssammenhæng. Praktikken skal endvidere afspejle det 
akademiske arbejdsmarked. 
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Det fordres, at den studerende viser evne til at bruge humanistiske og 
specielt filosofiske kompetencer i konkrete erhvervssammenhænge. Det forventes, at den studerende 
kan reflektere over sine jobmæssige kvalifikationer og sin uddannelsesprofil i forhold til de krav, der 
stilles under praktikopholdet. 
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges som en skriftlig praktikrapport, som udarbejdes på 
baggrund af et af studienævnet/praktikkoordinatoren godkendt praktikophold. Praktikopholdets 
varighed skal være mindst 3 måneder. Rapporten skal omhandle organisationens/virksomhedens 
overordnede funktion og organisationsstruktur samt en beskrivelse af de i praktikperioden udførte 
arbejdsopgaver. Endelig skal det af rapporten fremgå, hvordan den studerendes faglighed indgik i 
løsningen af arbejdsopgaverne. Rapportens omfang skal være på maks. 15 sider.  
 
prøveform: individuel, fri skriftlig rapport 
 
censur: intern med censor, bestået / ikke bestået 
 
vægtning: 20 ECTS 
 
§ 47. Praktik 3 
Praktikforløbets primære formål er at give den studerende mulighed for at arbejde med dele af fagets 
teori og metode i erhvervssammenhæng. Praktikken kan være inden for undervisnings- og 
formidlingssektoren, i det offentlige eller ved en privat virksomhed eller organisation. Praktikken skal 
hjælpe den studerende til at profilere sit individuelle kompetenceprofil og give den studerende et 
akademisk perspektiv på en arbejdsmarkedssammenhæng. Praktikken skal endvidere afspejle det 
akademiske arbejdsmarked. 
 
Stk. 2. eksamensfordringer: Det fordres, at den studerende viser evne til at bruge humanistiske og 
specielt filosofiske kompetencer i konkrete erhvervssammenhænge. Det forventes, at den studerende 



 

 17

kan reflektere over sine jobmæssige kvalifikationer og sin uddannelsesprofil i forhold til de krav, der 
stilles under praktikopholdet. 
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges som en skriftlig praktikrapport, som udarbejdes på 
baggrund af et af studienævnet/praktikkoordinatoren godkendt praktikophold. Praktikopholdets 
varighed skal være mindst 6 uger. Rapporten skal omhandle organisationens/virksomhedens 
overordnede funktion og organisationsstruktur samt en beskrivelse af de i praktikperioden udførte 
arbejdsopgaver. Endelig skal det af rapporten fremgå, hvordan den studerendes faglighed indgik i 
løsningen af arbejdsopgaverne. Rapportens omfang skal være på maks. 15 sider.  
 
prøveform: individuel, fri skriftlig rapport 
 
censur: intern med censor, bestået / ikke bestået 
 
vægtning: 10 ECTS 
 
§ 48. Modul 4 
Modul 4 består af det afsluttende filosofiske kandidatspeciale. 
 
Stk. 2. Specialemodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
kvalifikationer 

• dybdegående forståelse af, velfunderet viden om, og kritisk stillingtagen til en klart afgrænset, 
selvvalgt filosofisk problemstilling 

• færdighed til at træffe et kvalificeret valg af forskningstradition, metode og materiale i 
forhold til specialets emne 

 
kompetencer 

• evne til at planlægge, strukturere og at gennemføre en større skriftlig opgave eller 
formidlingsprojekt 

• evne til at udvikle og forsvare en selvstændig vurdering af et problemfelt og en 
løsningsstrategi 

• evne til at udvikle og begrænse faglige ambitioner i forhold til en potentielt ubegrænset 
mængde af materiale og informationer, der skal bearbejdes indenfor begrænset tid 

• evne til at kunne formidle en kompleks problemstilling på forståelig vis på et højt fagligt 
niveau  

 
§ 49. Speciale 
I specialet afslutter den studerende sin kandidatuddannelse ved en større skriftlig opgave, hvor den 
studerende under vejledning selvstændigt bearbejder et filosofisk emne. 
Stk. 2. eksamensfordringer: Det fordres, at den studerende demonstrerer færdigheden til selvstændigt 
at bearbejde filosofiske eller filosofisk relevante problemstillinger. Den studerende skal kunne gøre 
rede for de valgte metoder, inddragede filosofiske traditioner og teorier.  
 
Stk. 3. eksamensbestemmelser: Der vælges mellem to prøveformer. 
(a) Individuel: Fri hjemmeopgave à 60-75 sider (144.000-180.000 tegn). Specialets emne, metode og 
struktur uarbejdes i samråd med en vejleder. Et under den specialeforberedende prøve skitseret 
projekt kan være udgangspunkt for vejledningsforløbet. I begyndelsen af vejledningsforløbet indgås 
en specialekontrakt mellem den studerende og en vejleder. Kontrakten deponeres ved 
studieadministrationen; specialets emne godkendes af studienævnet. Efter ansøgning til studienævnet 
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kan et konkret projekt, der skal udarbejdes for en virksomhed eller organisation, eksempelvis i 
forbindelse med eller som opfølgning af et praktikophold, godkendes som specialeprojekt.  
Specialet skal forsynes med et resumé (à maks. 1 side eller 2.400 tegn) på engelsk, tysk eller fransk. I 
bedømmelsen af opgavebesvarelsen vægtes det faglige indhold tungest, mens resumeet indgår 
modificerende. Hvis specialet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan 
resumeet skrives på dansk. 
 
prøveform: individuel, fri hjemmeopgave. 
 
censur og bedømmelse: ekstern, 13-skala 
 
vægtning: 30 ECTS 
 
(b) Gruppeprøve: Fri hjemmeopgave à 60-75 sider (144.000-180.000 tegn) per studerende. Maks. tre 
studerende kan være sammen om et fælles specialeprojekt. Specialets emne, metode og struktur 
uarbejdes i samråd med en vejleder. Et under den specialeforberedende prøve skitseret projekt kan 
være udgangspunkt for vejledningsforløbet. I begyndelsen af vejledningsforløbet indgås en 
specialekontrakt mellem de studerende og en vejleder. Kontrakten deponeres ved 
studieadministrationen; specialets emne godkendes af studienævnet. Efter ansøgning til studienævnet 
kan et konkret projekt, der skal udarbejdes for en virksomhed eller organisation, eksempelvis i 
forbindelse med eller som opfølgning af et praktikophold, godkendes som specialeprojekt. Specialet 
skal have en fælles del, der omfatter maks. 25 % af opgaven. Ved de resterende passager skal 
forfatteren angives, således at en individuel bedømmelse er mulig. 
Specialet skal forsynes med et resumé (à maks. 1 side eller 2.400 tegn) på engelsk, tysk eller fransk. I 
bedømmelsen af opgavebesvarelsen vægtes det faglige indhold tungest, mens resumeet indgår 
modificerende. Hvis specialet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan 
resumeet skrives på dansk. 
 
prøveform: gruppeprøve med individuel bedømmelse, fri hjemmeopgave. 
 
censur og bedømmelse: ekstern, 13-skala 
 
vægtning: 30 ECTS 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 50. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
 
§ 51. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nedenstående: 
 
Stk. 2. 
1999-studieordningen  2006-studieordningen 
emneprøve 1 eller 2  emneprøve 1 eller 2 
emneprøve 1 eller 2  frit emne 1 eller 2 
disciplinprøve 1   disciplinprøve 1 og disciplinprøve 2 
disciplinprøve 2   disciplinprøve 1 og disciplinprøve 2   
disciplinprøve 1 eller 2  frit emne 3 
 
Ingen discipliner i 1999-studieordningen eller tidligere studieordninger ækvivalerer den 
specialeforberedende prøve. 
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Stk. 3. 
2005-studieordningen  2006-studieordningen 
disciplinprøve 1   disciplinprøve 1 og disciplinprøve 2 
disciplinprøve 2   disciplinprøve 1 eller disciplinprøve 2 eller emneprøve 1 
filosofisk tekstanalyse  emneprøve 1 eller emneprøve 2 
dybdeprøve 1   frit emne 1 og 2 
dybdeprøve 2   frit emne 3 
specialeforberedende prøve specialeforberedende prøve 
 



Side 7: [1] Slettet filts 08-02-2006 10:40:00 

, valgfag og praktik: 
frit emne 3 
specialeforberedende prøve 

 
13-skala 
be/ib 

 
20 ECTS 
10 ECTS 

 
ekstern 
intern  

 
3. semester 
3. semester 

 

 


