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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Sidefaget inden for filosofi og idéhistorie ved Aarhus Universitet er et humanistisk akademisk tilvalg i 
henhold til § 17 og § 23 i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
(Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Sidefaget hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for 
Filosofi og Idéhistorie, Studienævnet for Filosofi.  
 
§ 2. Sidefaget introducerer til de filosofiske og idéhistoriske forskningsområder med henblik på at udbygge 
de studerendes faglige viden og øge deres teoretiske kvalifikationer inden for fagets grundlæggende metoder. 
Uddannelsen sætter den studerende i stand til at genkende, behandle og diskutere filosofiske 
problemstillinger i såvel et systematisk som et idéhistorisk perspektiv. Uddannelsen forbereder til 
varetagelsen af undervisningen i faget filosofi og beslægtede fag ved de de gymnasiale uddannelser.  
 
§ 3. Et sidefag i filosofi og idéhistorie giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Evnen til at identificere, forstå og analysere filosofiske problemstillinger, herunder evnen til at 
anvende begreber og distinktioner på en præcis måde 

• Et klart overblik over centrale positioner og strømninger i den europæiske filosofi- og idéhistorie fra 
antikken og frem til i dag 

• Evnen til at kunne skelne mellem forskellige vidensformer og vidensnormer ved de forskellige 
akademiske praksisser og traditioner 

• Evnen til at kunne identificere og vurdere forskellige værdiopfattelser og orienteringsrammer for 
individets og samfundets selvforståelse 

• Evnen til at analysere og vurdere argumentationers formelle korrekthed 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 
• Evnen til at arbejde selvstændigt med filosofiske problemstillinger og projekter 
• Evnen til at orientere sig i filosofi og idéhistorie som forskningsdiscipliner 
• Evnen til at anvende filosofiske analyseredskaber konstruktivt på ikke-filosofiske områder, som f.eks. 

det sundhedsfaglige område, kultur- og informationsformidling eller ledelse i både det offentlige og det 
private 

• Evnen til at indplacere politiske holdninger og visioner i deres rette ideologiske ramme eller 
verdensbillede 

• Evnen til at identificere, tematisere og artikulere problematiske baggrundsantagelser og forudsætninger i 
etiske overbevisninger og holdninger 

• Evnen til at kunne arbejde resultatorienteret i samarbejde med andre 
• Evnen til både mundtlig og skriftlig formidling af abstrakt teoretisk stof 
 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til sidefaget i filosofi og idéhistorie forudsætter 1½ års beståede studier inden for et andet fagligt 
område. 
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Kapitel 3: Sidefagets hjemmelsgrundlag 
 
§ 5. Sidefaget er tilrettelagt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

• Universitetsloven 
• Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
• Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser  
• Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskala og anden bedømmelse ved 

universitetsuddannelser 
• Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen 

 
Stk. 2. Med hjemmel i Universitetsloven samt bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat uddybende 
bestemmelser herunder regler og vejledning om eksamen, regler om disciplinære foranstaltninger for 
studerende samt regler om administrativ udmeldelse ved studieinaktivitet. Gældende universitære regler og 
vejledninger kan sammen med den til enhver tid gældende studieordning læses på fakultetets hjemmeside. 
Studerende er forpligtede til selv at holde sig orienteret om gældende regler for sidefaget og deres 
uddannelse som helhed. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Sidefaget i filosofi og idéhistorie er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med henblik på at indgå på 
tredje år af en bacheloruddannelse og første år af en kandidatuddannelse inden for det humanistiske eller 
andre fagområder. 
 
Stk. 2. Sidefaget er samlet normeret til 105 ECTS-point, jf. § 17.  
 
Stk. 3. Sidefaget er tilrettelagt således, at 45 ECTS aflægges som en del af den studerendes 
bacheloruddannelse, og 60 ECTS aflægges som en del af den studerendes kandidatuddannelse. 
 
§ 7. Sidefaget 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. 
 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 8. Sidefaget består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 
 
§ 9. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet 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. En 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. 
 
§ 10. 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. 
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§ 11. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 12. Prøver, der helt eller delvist aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og 
tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med 
undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, 
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. 
 
§ 13. 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. 
 
§ 14. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, der er 
udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes individuelt. En skriftlig 
opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 3-5 studerende. 
 
§ 15. 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. 
 
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 for studerendes 
selvbetjening, hvortil hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 16. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, godkende, at 
beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne bekendtgørelse træder i 
stedet for uddannelseselementer i uddannelsen (merit). Studienævnet kan tillige godkende, at beståede 
uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for 
uddannelseselementer i uddannelsen. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer mv. fra en dansk eller udenlandsk videregående 
uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende fagelement mv. 
bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med 
karakterer. 
 
§ 17. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 20. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum, inkl. noter, fodnoter, 
appendikser; ekskl. forside, indholdsfortegnelse, bibliografi, boglister, illustrationer, bilag). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
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Stk. 3. 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. 
  
§ 22. Studienævnet 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 sidefaget moduler og prøver 
 
§ 23. Sidefaget i filosofi og idéhistorie består af følgende to moduler: 

• Grundmodulet 
• Det videregående modul 

 
§ 24. Skematisk oversigt over sidefaget: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Grundmodul 
Filosofihistorie I 
Logik 
Filosofihistorie II 
 
De naturvidenskabelige 
ideers historie 
Filosofisk antropologi 

 
intern 
intern 
ekstern 
 
 
intern 
ekstern 

 
10 ECTS 
5 ECTS 
10 ECTS 
 
 
10 ECTS 
10 ECTS 

 
7-trinsskala 
7-trinsskala 
7-trinsskala 
 
 
be/ib 
7-trinsskala 

 
1. semester 
1. semester 
2. semester 
 
 
2. semester 
2. semester 

Videregående modul 
Social og politisk filosofi 
eller 
Videnskabsfilosofi 
eller 
Metafysik 
 
Aktuelt emne 
 
Frit emne  
 
Etik 
 

 
ekstern 
 
ekstern 
 
ekstern 
 
intern 
 
ekstern 
 
intern 

 
10 ECTS 
 
10 ECTS 
 
10 ECTS 
 
20 ECTS 
 
10 ECTS 
 
10 ECTS 

 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
3. semester 
 
3. semester 
 
3. semester 
 
4. semester 
 
4. semester 
 
4. semester 

 
Stk. 2. Den studerende vælger at tage eksamen i to ud af følgende tre discipliner: social- og politisk filosofi, 
videnskabsfilosofi, metafysik. 
 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 25. Den studerende kan først indstille sig til prøven i filosofihistorie 2, når filosofihistorie 1 er bestået. 
 
Stk. 2. Disciplinerne på tredje semester af sidefaget kan først aflægges, når bacheloruddannelsen er bestået, 
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da de indgår i den studerendes kandidatuddannelse. 
 
 
§ 25. For sidefagets 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: Eksamensbestemmelser for sidefagets enkelte moduler og discipliner  
 
§ 26. Grundmodulet består af følgende discipliner: 

• Filosofihistorie I og II 
• Logik 
• De naturvidenskabelige ideers historie 
• Filosofisk antropologi 

 
§ 27. Grundmodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• orientering i den vesterlandske filosofis historie samt et sikkert kendskab til den filosofiske 
terminologi  

• færdighed i at kunne vurdere gyldigheden af argumentationer i både skriftlig og mundtlig 
kommunikation  

• sikkert kendskab til filosofiske teorier, der omhandler menneskets væsen og natur 
• færdighed i at kunne identificere filosofiske problemstillinger og at skelne dem fra ikke-filosofiske 

problemstillinger i videnskabelige og ikke-videnskabelige genstandsområder  
• indblik i udvalgte traditioner, metoder og problemer ved videnskabelige teoridannelser 
 

Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale 
kompetencer. Den studerende forventes at kunne 

• opdage og formulere filosofiske spørgsmål og problemstillinger 
• identificere, tematisere og artikulere problematiske baggrundsantagelser og forudsætninger ved 

givne påstande eller overbevisninger  
• formidle abstrakt teoretisk stof både mundtligt og skriftligt 
• håndtere modstridende grundopfattelser på en argumenteret og konstruktiv måde 
• kunne arbejde resultatorienteret sammen med andre 
• evne til at læse og bearbejde ofte komplekse tekster på dansk og engelsk  
 

§ 28. Filosofihistorie I og II 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinerne i filosofihistorie giver en solid historisk indsigt i de vigtigste filosofiske positioner fra antikken 
og frem til i dag. Dette sker dels gennem oversigtsforelæsninger, som har til hensigt at oparbejde en 
grundlæggende forståelse for de vigtigste filosofiske retninger og strømninger, dels gennem 
tekstlæsningsseminarer, hvor den studerende får lejlighed til at dykke ned i udvalgte filosofihistoriske 
hovedværker. Faget filosofihistorie undervises i to efterfølgende semestre med særskilt eksamen i hhv.  
Filosofihistorie I (stk. 2 og 3) og Filosofihistorie II (stk. 4 og 5). Faglæreren fremlægger ved semesterets 
begyndelse disciplinens pensum 
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Stk. 2. Faglige mål, filosofihistorie I: Den studerende skal demonstrere en grundlæggende indsigt i markante 
filosofiske positioner i den græske antik, middelalderen og renæssancen.. 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser, filosofihistorie I: Senest 4 uger inden afleveringsfristen udleveres 4-6 
spørgsmål inden for disciplinens pensum. Eksamen aflægges ved, at den studerende skriftligt besvarer ét af 
disse spørgsmål. 
 
Prøveform: bunden skriftlig individuel hjemmeopgave. 
Omfang: Maks. 31.200 typeenheder, svarende til 13 normalsider. 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
Stk. 4. Faglige mål, filosofihistorie II: Den studerende skal demonstrere en grundlæggende indsigt i markante 
filosofiske positioner i nyere tid. 
 
Stk. 5. Eksamensbestemmelser, filosofihistorie II: Inden for en nærmere angivet del af disciplinens pensum 
afleverer den studerende en synopsis på maksimalt 2 normalsider, der skitserer en given filosofisk 
problemstilling. Synopsen danner udgangspunkt for en efterfølgende mundtlig eksamination. Synopsen kan 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende og skal ikke kunne gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Hvis synopsen udarbejdes i et samarbejde mellem flere studerende, skal den maksimalt være 5 
sider. Fristen for aflevering af synopser meddeles ved semesterets start.  
 
Prøveform: fri, mundtlig prøve med materiale, individuel bedømmelse. Ved den mundtlige prøve 
eksamineres den studerende alene, også selvom synopsen er udarbejdet i samarbejde med andre studerende. 
Disse må ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 
Hjælpemidler: synopsis samt alle hjælpemidler 
Varighed: 30 minutter, inkl. censur.  
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 29. Formel logik 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen giver en indføring i den klassiske doms- og prædikatslogik. Herunder en gennemgang af 
sandhedstabeller, semantiske træer samt brugen af disse analyseredskaber. Endvidere behandles centrale 
logiske begreber såsom ’tænkning’, ’gyldighed’, ’logisk struktur’, ’formalisering’, ’fortolkning’ og 
’afgørbarhed’. Kurset sætter den studerende i stand til at identificere den logiske struktur i deduktive 
ræsonnementer samt at anvende diverse logiske analyseredskaber til at afgøre disses gyldighed. Der 
undervises typisk via ugentlige forelæsninger, hvor der er tilknyttet instruktorundervisning. Etablering af 
læse- og arbejdsgrupper af 4-5 studerende støttes. Undervisningen tager typisk udgangspunkt i en eller flere 
lærebøger. Kursets varighed er 6-7 uger, efterfulgt af eksamen. 
 
Stk. 2. Faglige mål: Der fordres, at den studerende behersker logiske analyseredskaber samt udviser et sikkert 
kendskab til doms- og prædikatslogikken. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser: Under forudsætning af mindst 75 % deltagelse i de udbudte instruktortimer 
aflægges eksamen ved en skriftlig eksamen, som består i besvarelse af en række spørgsmål, stillet af 
eksaminatoren.  
 
Prøveform: bunden skriftlig prøve, individuel 
Hjælpemidler: ingen 
Forberedelsestid: ingen 
Varighed: 2 timer 
Censur og bedømmelse: intern censur, 7-trinsskala 
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Vægtning: 5 ECTS 
 
§ 30. De naturvidenskabelige ideers historie 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler de naturvidenskabelige ideer og deres samspil med andre traditioner fra antikken til 
moderne tid. I disciplinen belyses for det første, hvorledes samspillet med andre vidensformer har udfoldet 
sig og i hvilke sociale og institutionelle rammer, for det andet naturvidenskabernes forhold til den kulturelle 
udvikling generelt, herunder forholdet mellem naturvidenskab og teknologi, samt for det tredje de forskellige 
historisk forankrede metodiske og filosofiske overvejelser over, hvad der specifikt karakteriserer 
naturvidenskaben som vidensform. Undervisningen har karakter af seminarer, hvor der undervejs stilles krav 
om oplæg og/eller mindre skriftlige opgaver. 
 
Stk. 2. Faglige mål: Den studerende skal demonstrere en grundlæggende indsigt i de naturvidenskabelige 
ideers historie, i disses samspil med den kulturelle udvikling og i de metodiske overvejelser, som har knyttet 
sig til disse.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges på én af de følgende to måder: 
a) Eksamen aflægges ved regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisning. ’Regelmæssig’ 
betyder mindst 75 % tilstedeværelse ved alle undervisningsrelaterede timer og arrangementer. Ved ’aktiv’ 
forstås deltagelse i diskussioner, workshops og andre didaktiske former for studentisk aktivitet. Desuden skal 
den studerende præstere to mundtlige fremlæggelser af primærtekster i løbet af semesteret, samt udarbejde 
en kort skriftlig redegørelse à 2 sider (4.800 typeenheder), hvis indhold afgøres i samråd med underviseren.  
 
Prøveform: undervisningsdeltagelse 
Censur og bedømmelse: intern, uden censor, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
b) Såfremt den studerende ikke opfylder kravene for undervisningsdeltagelse, som er specificeret ved a), 
aflægges eksamenen som en bunden mundtlig prøve, hvor den studerende trækker et spørgsmål inden for 
disciplinens pensum. 
 
Prøveform: bunden mundtlig prøve, individuel. 
Forberedelsestid: 20 minutter 
Hjælpemidler: alle. 
Censur og bedømmelse: intern, bestået/ikke-bestået. 
Varighed: 20 minutter, inkl. censur. 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 31. Filosofisk antropologi 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler udvalgte grundopfattelser af og problemstillinger vedrørende konstitutive træk ved 
menneskets tilbliven, væsen og eksistens. Kurset vil lægge op til en helhedsorienteret forståelse af mennesket 
som et flerdimensionalt væsen, der kan karakteriseres både som et naturvæsen, et kulturvæsen og et 
samfundsmæssigt væsen. Dette kan eksempelvis indbefatte tematiseringer af menneskets kropslighed, behov, 
drift, trang, af menneskets udvikling, læring og dannelse, af sproget, af menneskets forståelsesbestræbelser 
og meningssøgende aktiviteter, af kunst, af livsformer, kultur og praksis, af arbejde og teknik, af mennesket 
som cyborg, osv. 
Der undervises typisk i en blanding af forelæsninger, holdundervisning / øvelsestimer og 
instruktorundervisning. Undervisningen består af op til seks timer ugentligt i den sidste halvdel af semestret 
og tager typisk udgangspunkt i en tekstbog eller et kompendium som en samling af udvalgt primærlitteratur. 
Etablering af læse- og arbejdsgrupper af 4-5 studerende støttes. 
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Stk. 2. Faglige mål: Der fordres et sikkert kendskab til filosofiske eller filosofisk relevante teorier, som 
omhandler aspekter ved menneskets flerdimensionale natur. 
  
Stk. 3. Eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges ved udarbejdelse af en fri, skriftlig hjemmeopgave på 
højst 12 sider, hvis emne og pensum godkendes af vejlederen. Opgaven kan udarbejdes af flere studerende, 
3-4, i samarbejde. Hvis opgaven udarbejdes af flere studerende, kan den tage form af gensidigt supplerende 
dele eller fremtræde i mere dialogisk form. Opgaven skal have en fælles del på omkring 6 sider 
(inkluderende indledning, konklusion og litteraturfortegnelse). For de resterende siders vedkommende skal 
det tydeligt fremgå, hvem der er forfatter, således at individuel bedømmelse er mulig. Hver enkelt 
eksaminands bidrag må ikke overstige 8 sider, således at opgavens maks. omfang er på 30 sider (72 000 
typeenheder) (for 3 studerende) eller maks. på 38 sider (91 200 typeenheder) (for 4 studerende). 
 
Prøveform: fri, skriftlig prøve med individuel bedømmelse 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 32. Det videregående modul består af følgende discipliner: 

• social- og politisk filosofi  
• videnskabsfilosofi 
• metafysik 
• aktuelt emne 
• frit emne  
• etik 

 
Stk. 2. Den studerende vælger at tage eksamen i to ud af følgende tre discipliner: social- og politisk filosofi, 
videnskabsfilosofi, metafysik. 
 
§ 33. Det videregående modul giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal udvide og fordybe den i grundmodulet erhvervede faglige viden og kan, afhængig af 
kursusvalg, opnå følgende kvalifikationer: 

• evne til at kunne identificere og vurdere forskellige værdiopfattelser og orienteringsrammer for 
individets og samfundets selvforståelse 

• et sikkert kendskab til filosofiske forskningsmetoder og –redskaber 
• en funderet viden i udvalgte etikopfattelser i det 20. århundrede og frem 
• en funderet viden vedrørende teoridannelsen, diskussionsstand og den aktuelle problemhorisont i 

udvalgte filosofiske discipliner 
• færdighed i selvstændigt at kunne analysere, vurdere og diskutere filosofiske teser og teorier 
• et overblik over filosofiens rolle og rækkevidde som videnskabelig disciplin i det moderne samfund 
 

Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans og på baggrund af de i grundmodulet allerede tilegnede 
kompetencer skal den studerende udvikle og fordybe sin faglige og sociale kompetenceprofil, herunder 

• evne til hurtigt og på egen hånd at danne sig et overblik over nye områder 
• evne til selvstændigt at finde frem til relevant litteratur 
• 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 konstruktivt at anvende filosofiske analyseredskaber på ikke-filosofiske områder, 

eksempelvis etiske og politiske konflikter og dilemmaer i aktuelle mediesager 
• evnen til at fungere som brobygger mellem forskellige videnskabelige, professionelle og kulturelle 

områder 
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§ 34. Den studerende vælger frit to af de følgende tre discipliner, som er beskrevet under Stk. 2-4. 
 
Stk. 2. Social- og politisk filosofi 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler udvalgte grundbegreber og teorier inden for socialfilosofi og politisk filosofi. Der 
behandles udvalgte socialfilosofiske begreber og temaer så som ideologi, magt, fremmedgørelse, 
individualisering og fællesskab. Herudover behandles centrale politisk-filosofiske begreber og temaer som 
eksempelvis lighed, frihed, statsmagt, legitimitet, demokrati. Endelig introduceres til politiske konceptioner 
eksempelvis som liberalisme, kommunitarisme, republikanisme, socialisme. Kurset vil løbende forbinde 
grundbegreber og teorier med aktuelle problemer i samfund og politik. Der undervises typisk via ugentlige 
forelæsninger med diskussion. Undervisningen tager udgangspunkt i et udvalg af artikler eller uddrag fra 
monografiske fremstillinger, som forventes at være forberedt og bearbejdet af de studerende i selvstudium.     
 
Faglige mål: Der fordres, at den studerende kan dokumentere et sikkert kendskab til udvalgte teorier inden 
for social- og politisk filosofi samt en evne til at kunne argumentere for eller imod bestemte, egne eller 
fremmede synspunkter.  
 
Eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges ved udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave. Eksaminanden 
vælger mellem tre bundne spørgsmål, som stilles af eksaminator på baggrund af 6-8 hovedspørgsmål, der 
foreligger ved semesterstart. Opgaven skal indleveres 10 dage efter modtagelsen af eksamensspørgsmålene.  
 
Prøveform: bunden skriftlig individuel hjemmeopgave 
Omfang: 36.000 typeenheder, svarende til 15 normalsider 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
Stk. 3. Videnskabsfilosofi 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler udvalgte, centrale opfattelser af forholdet mellem videnskab, filosofi og samfund, 
herunder teknologiens rolle. Der behandles væsentlige videnskabsfilosofiske begreber som ’rationalitet’, 
’faglighed’, ’værdi’ og ’teoriudvikling’. Gennem kurset tilegner den studerende sig indsigt i udvalgte 
videnskabers forhold til historiske, politiske og almenmenneskelige problemstillinger. Kurset giver baggrund 
for en forståelse og vurdering af væsentlige sider ved videnskabernes aktuelle transformationer og koblinger. 
Der undervises typisk via ugentlige forelæsninger med diskussion. Undervisningen tager udgangspunkt i et 
udvalg af artikler eller uddrag fra monografiske fremstillinger, som forventes at være forberedt og bearbejdet 
af de studerende i selvstudium.     
 
Faglige mål: Der fordres et sikkert kendskab til udvalgte teorier inden for videnskabsfilosofien samt 
udvalgte konceptioner vedrørende videnskabernes sammenhæng med den menneskelige praksis. Der fordres 
desuden en evne til at kunne argumentere for og imod bestemte synspunkter inden for det 
videnskabsfilosofiske felt. 
 
Eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges ved udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave. Eksaminanden 
vælger mellem tre bundne spørgsmål, som stilles af eksaminator på baggrund af 6-8 hovedspørgsmål, der 
foreligger ved semesterstart. Opgaven skal indleveres 10 dage efter modtagelsen af eksamensspørgsmålene.  
 
Prøveform: bunden skriftlig individuel hjemmeopgave 
Omfang: 36.000 typeenheder, svarende til 15 normalsider 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
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Stk. 4.  Metafysik 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler grundlæggende opfattelser af virkeligheden samt menneskets placering i og forhold 
til denne virkelighed. Kursets indhold er knyttet til et udvalg af temaer i én eller flere af følgende discipliner: 
kosmologi og naturfilosofi, sprogfilosofi, handlingsfilosofi, bevidsthedsfilosofi samt metafysikkritik. De 
udvalgte grundbegreber og temaer kunne eksempelvis være sjæl-legeme problematikken, frihed og 
determinisme, intentionalitet, kausalitet, tid og rum, substans, repræsentationsformer, kommunikation og 
historicitet. Der undervises typisk via ugentlige forelæsninger med diskussion. Undervisningen tager 
udgangspunkt i et udvalg af artikler eller uddrag fra monografiske fremstillinger, som forventes at være 
forberedt og bearbejdet af de studerende i selvstudium.     
 
Faglige mål: Der fordres et sikkert kendskab til udvalgte metafysiske konceptioner og teorier, herunder en 
funderet forståelse af de involverede grundbegreber og -problemer. Der fordres desuden en evne til at 
argumentere for og imod bestemte synspunkter inden for det metafysiske felt. 
 
Eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges ved udarbejdelse af en bunden, skriftlig opgave. Eksaminanden 
vælger mellem tre bundne spørgsmål, som stilles af eksaminator på baggrund af 6-8 hovedspørgsmål, der 
foreligger ved semesterstart. Opgaven skal indleveres 10 dage efter modtagelsen af eksamensspørgsmålene.  
 
Prøveform: bunden skriftlig individuel hjemmeopgave 
Omfang: 36.000 typeenheder, svarende til 15 normalsider 
Censur og bedømmelse: ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 35. Aktuelt emne  
Disciplinbeskrivelse 
Aktuelt emne sætter den studerende i stand til at kunne perspektivere den filosofiske og idéhistoriske 
faglighed i forhold til aktuelle, dagspolitiske eller kulturelle emner.  
 
Stk. 2. Faglige mål: Det forventes, at den studerende er i stand til at vise sin faglighed ved at tage 
udgangspunkt i en aktuel sag eller problematik, der optager medierne (dagspressen, TV-avis etc.). Der 
lægges vægt på, at den studerende er i stand til at formidle filosofiske teorier eller diskussioner ved hjælp af 
det valgte eksempel på en anskuelig måde. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges som en fri hjemmeopgave. Emnet og litteraturlisten skal 
godkendes af vejlederen.  
 
Prøveform: fri skriftlig individuel hjemmeopgave 
Omfang: 31.200 typeenheder, svarende til 13 normalsider 
Censur og bedømmelse: intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 36. Frit emne  
Disciplinbeskrivelse 
Prøven i Frit emne 1 sætter den studerende i stand til at arbejde med en afgrænset filosofisk eller idéhistorisk 
problemstilling eller diskussion. På baggrund af seminarundervisning vil den studerende gennem 
selvstudium støttet af vejledning udvikle sin evne til selvstændigt at bearbejde et frit valgt emne på 
kandidatniveau. 
 
Stk. 2. Faglige mål: Det fordres, at den studerende udviser fortrolighed med en afgrænset problemstilling, 
som præsenteres i dens relevante kontekst eller tradition. Den studerende skal være i stand til at finde frem til 
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væsentlig og central forskningslitteratur. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges som en fri hjemmeopgave. Emnet og en bogliste, der 
omfatter pensum à mindst 800 sider eller mindst otte forskellige tekster / artikler, godkendes af faglæreren. 
Det valgte emne skal være forskelligt fra de omhandlede emner ved opgaverne i disciplinerne i § 34.  
 
Prøveform: fri skriftlig individuel hjemmeopgave 
Omfang: 60.000 typeenheder, svarende til 25 normalsider 
Censur og bedømmelse: ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 ECTS 
 
§ 37. Etik 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler udvalgte moderne etiske teorier og grundbegreber og tematiserer sammenhængen 
mellem menneske- og moralopfattelser. Disciplinen tilrettelægges enten som seminarundervisning eller som 
et struktureret vejledningsforløb.  
 
Stk 2. Faglige mål: Der fordres færdighed i at analysere etiske grundbegreber og teorier samt i at gøre rede 
for de hermed forbundne menneske- og moralopfattelser. Den studerende skal vise evnen til at kunne vurdere 
de inddragede konceptioner i forhold til deres implikationer for konkrete handlinger eller etisk relevante 
situationer.  
 
Stk 3. Eksamensbestemmelser: Eksamen aflægges som en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen. Emnet 
skal ligge indenfor det af faglæreren gennemgåede / udleverede pensum.  Emnet og boglisten skal godkendes 
af faglæreren. Til den mundtlige eksamen medbringes den udarbejdede opgave. Den studerende begynder 
med et kort resumé af opgavens emne, metode og resultater, hvorefter eksamenen fortsættes som en dialog 
om opgaven og dens emne. 
 
Prøveform: fri skriftlig individuel hjemmeopgave med mundtligt forsvar 
Omfang: 31.200 typeenheder, svarende til 13 normalsider 
Varighed for det mundtlige forsvar: 45 minutter inkl. censur 
Censur og bedømmelse: intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 38. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
 
§ 39. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne studieordning i 
henhold til nedenstående: 
  

1999-studieordningen  2006-studieordningen 
argumentationsteori og 
logik    logik 
filosofihistorie   filosofihistorie 1 og Filosofihistorie 2 
erkendelsesteori og  
metafysik   metafysik 
etik og politisk filosofi  social- og politisk filosofi eller etik 
almen videnskabsteori  videnskabsfilosofi 
emneprøve   frit emne 
 

§ 40. Ingen discipliner i tidligere studieordninger ækvivalerer filosofisk antropologi, de naturvidenskabelige 
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ideers historie 
 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 11, § 14, § 16 stk. 2, § 24 stk. 1, § 28 stk. 2, 3 og 5, § 29 stk. 2 og 3, § 30 stk. 2, 
§ 31 stk. 2 og 3 § 34 stk. 2, 3 og 4, § 35 stk. 2 og 3, § 36 stk. 2 og 3 og § 37 stk. 2 og 3 godkendt af 
Dekanen juli 2007. Ikrafttræden 1. september 2007. 
 


