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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Suppleringsfaget indenfor Politisk Teori og Filosofi ved Aarhus Universitet er et akademisk 
tilvalg i henhold til § 17 i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
(Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Suppleringsfaget hører under Det Humanistiske Fakultet, 
Institut for Filosofi og Idéhistorie, Studienævnet for Filosofi. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde 
mellem Institut for Filosofi og Idéhistorie og Institut for Statskundskab under Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet. 
 
§ 2. Uddannelsen giver den studerende begreber og baggrund for at forstå og analysere moderne 
socio-politiske fænomener som fx globalisering, indvandring, presset mod velfærdsstaten, 
individualisering og den politiske offentligheds forandring. Dette sker dels i kraft af idehistoriske og 
politisk teoretiske tilgange, dels i form af analysen af en række normative og filosofiske begreber, der 
gør det muligt at forstå og vurdere de værdimæssige konflikter og dilemmaer som er centrale for 
moderne politik og forvaltning 
 
 
§ 3.  En suppleringsuddannelse i Politisk Teori og Filosofi giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder vedrørende: 

• væsentlige politiske teorier i den vesterlandske filosofi- og idehistorie  
• analysemodeller for politiske ideologier i den aktuelle offentlige debat 
• analysen af aktuelle begivenheder i forhold til bærende politiske værdier og fænomener såsom 

retfærdighed, solidaritet, legitimitet, magt, kritik etc.  
• analysen og vurderingen af aktuelle samfundsmæssige forandringsprocesser som fx 

globalisering, indvandring, presset mod velfærdsstaten og individualisering. 
• den teoretiske kontekst og baggrund for politiske konflikter 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• En evne til at beskrive og analysere komplekse problemstillinger af tværfaglig karakter, og til 
at kunne formidle disse i en videnskabelig sammenhæng. 

• En evne til at kvalificere den politiske diskussion via afklaring af bærende værdier og 
ideologier. 

• En evne til at fremhæve evt. konfliktpotential i en given diskussion 
• En evne til at kortlægge den samfundsmæssige relevans af bestemte problemer og 

problemområder 
• En evne til at undervise, foretage udredningsarbejde og indgå i debatter i relation til emner, 

som er centrale for danske og europæiske politiske processer, og indenfor for offentlige og 
private organisationer 

• En evne til at arbejde selvstændigt og resultatorienteret med teoretiske problemstillinger 
 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til suppleringsfaget i Politisk Teori og Filosofi forudsætter to års beståede studier inden 
for et andet fagligt område. Adgang for studerende med to års beståede studier inden for enten 
statskundskab, idéhistorie eller filosofi forudsætter en dispensation. I så fald vil studieplanen for 
uddannelsens første semester tilpasses individuelt 
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Kapitel 3: Suppleringsfagets lovgrundlag 
 
§ 5. Suppleringsfaget er tilrettelagt med hjemmel i følgende 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 forpligtigede til selv at holde sig 
orienteret om gældende regler for suppleringsfaget og for deres uddannelse som helhed. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Suppleringsfaget i Politisk Teori og Filosofi er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med henblik 
på at indgå som tredje år af en bacheloruddannelse inden for det humanistiske eller andre fagområder. 
 
Stk. 2. Suppleringsfaget er samlet normeret til 60 ECTS-point, jf. § 17. 
 
§ 7. Suppleringsfaget 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. Suppleringsfaget 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 for Filosofi kan 
ved dispensation tillade et fjerde of 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 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 4 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, for bachelorprojektets 
vedkommende dog senest 2 måneder efter, at projektet 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 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 m.v. fra en dansk eller udenlandsk 
videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende 
fagelement m.v. 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: ca. 450 ord (svarende til ca. 2800 typeenheder). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
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eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
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 for (fagets navn) 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 suppleringsfaget moduler og prøver 
 
§ 23. Suppleringsfaget i Politisk Teori og Filosofi består af følgende to moduler: 

- Basismodulet. Modulet vægter 30 ECTS point i uddannelsen. 
- Projektmodulet. Modulet vægter 30 ECTS point i uddannelsen. 

 
Stk. 2. Basismodulet består af følgende discipliner: 

- idealer og begreber i offentlighed og politik 
- social- og politisk filosofi 
- politisk teori og idéhistorie 
 

Stk. 3. Projektmodulet består af følgende discipliner: 
- seminar 
eller 
- projektseminar 
- bachelorprojekt 

 
§ 24. Følgende moduler og prøver indgår i suppleringsfaget: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
 
Basismodul: 
idealer og begreber 
i offentlighed og 
politik 
 
social- og politisk  
filosofi 
 
politisk teori og  
idéhistorie 

 
 
intern 
 
 
 
ekstern 
 
 
intern 

 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
10 
 

 
 
7-trinsskala 
 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 

 
 
1. semester 
 
 
 
1. semester 
 
 
1.semester 

 
Projektmodul: 
 
seminar 
 
eller 
 
projektseminar 
 
bachelorprojekt 

 
 
 
intern 
 
 
 
intern 
 
ekstern 

 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
20 

 
 
 
7-trinsskala 
 
 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
 
2.semester 
 
 
 
2. semester 
 
2. semester 
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Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 25. Den studerende kan først indstille sig til prøven i bachelorprojektet, når samtlige prøver på 
basismodulet er bestået. 
 
§ 25. For suppleringsfagets 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 suppleringsfagets enkelte moduler og discipliner  
 
§ 26. Basismodulet består af følgende discipliner: 

- idealer og begreber i offentlighed og politik 
- social- og politisk filosofi 
- politisk teori og idéhistorie 

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

• politisk filosofi, herunder forståelsen for politiske fænomeners væsen og særtegn, fx i form af 
afgrænsning af politiske fra ikke-politiske fænomener  

• politisk idéhistorie, herunder kendskab til centrale positioner så som liberalisme, socialisme, 
nationalisme, føderalisme, totalitarisme  

• grundbegreber indenfor den politiske teori, herunder suverænitet, magt, offentlige goder, 
institution 

• politisk kommunikation og retorik i det moderne mediedemokrati 
• forholdet og grænselinje imellem det offentlige og det private rum i det moderne samfund 
• socialfilosofi, herunder grundbegreber til forståelsen af etablering af politiske fællesskaber (fx 

anerkendelse, interesse) 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• evnen til at analysere og vurdere den ideologiske og værdimæssige baggrund for aktuelle 
politiske diskussioner 

• evnen til at gøre rede for centrale argumenter i divergerende politiske positioner 
• evnen til at gennemskue idéhistoriske og filosofiske sammenhæng i den politiske 

teoridannelse 
• evnen til at indplacere politiske holdninger og visioner i deres rette ideologiske ramme eller 

verdensbillede 
• evnen til at samarbejde i tværfaglige grupper og at indgå i en dialog om faglige 

problemstillinger 
• evnen til at bearbejde komplekse teoretiske tekster og at anvende disse på konkrete cases eller 

diskussioner 
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§ 28. Idealer og begreber i offentlighed og politik 
Disciplinbeskrivelse 
Kurset behandler eksemplarisk ledende idealer og værdier, der har betydning for den offentlige 
politiske debat. Gennem arbejde med aktuelle cases fra den politiske debat lærer den studerende at 
afkode, analysere og vurdere aktuelle politiske dagsordener og konflikter og deres baggrund.  Dermed 
bliver den studerende i stand til at forstå politisk kommunikation, identificere indre modsigelser, at 
formulere politiske implikationer og at vurdere den begrebslige, retoriske kontekst af givne politiske 
indslag. Undervisningen varetages af faglærere af både Statskundskab og Filosofi. Undervisningen 
foregår typisk som forelæsninger med diskussion under inddragelse af de studerende. De behandlede 
tekster samles typisk i et kompendium, der foreligger til semesterstart.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der fordres at den studerende dokumenterer en funderet viden om grundlag og betydning af politisk 
kommunikation, herunder kommunikation af idealer i det offentlige. Endvidere forventes 
dokumentation af evnen til at analysere aktuelle politiske udsagn og debatter med hensyn på at afkode 
og diskutere deres bagvedliggende ideologiske og normative antagelser. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
Under forudsætning af regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse er eksamen en 
skriftlig hjemmeopgave bestående af portfolio. Med ’regelmæssig’ forstås deltagelse i mindst 75% af 
de udbudte timer. Med ’aktiv’ forstås at den studerende deltager i de med undervisningen forbundne 
aktiviteter (almindelig forberedelse, mindre skriftlige opgaver etc.), herunder et mundtligt oplæg i 
tværfaglig gruppe. Med ’tilfredsstillende’ forstås aflevering af to skriftlige opgaver, som består i 
analyse og diskussion af en udvalgt case fra den aktuelle politiske debat. Opgavernes omfang er maks. 
2250 ord (ca. 5 sider). 
Prøveform: individuel, skriftlig portfolio. 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 29. Social- og politisk filosofi 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler udvalgte grundbegreber og teorier indenfor 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.     
 
Stk. 2. 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.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen aflægges ved udarbejdelsen 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. 
Opgavens omfang er maks. 4500 ord (ca. 10 sider) inkl. bilag og noter, men ekskl. indholds-
fortegnelse og litteraturliste. 
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Prøveform: individuel, bunden, skriftlig. 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 30. Politisk teori og idéhistorie 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler væsentlige bidrag til teoridannelsen i den europæiske filosofi- og idéhistorie. 
Der anlægges en hovedsagelig kronologisk gennemgang, hvor de enkelte hovedskikkelser 
præsenteres, og hvor deres betydning for eftertidens politiske tænkning fremhæves. Der undervises 
typisk via ugentlige forelæsninger samt holdtimer. 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.     
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere indsigt i politiske teoriers og idéers udvikling. Endvidere forventes 
der at den studerende er i stand til at demonstrere indsigt i de politiske ideologiers udvikling. Der 
lægges her vægt på at diskutere såvel ideologiernes indhold som deres karakter og rolle. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen aflægges ved udarbejdelsen af en bunden, individuel, skriftlig opgave. 
Opgaveformuleringen afhentes på Institut for Statskundskab. Besvarelsen skal være afleveret samme 
sted senest syv døgn senere. Besvarelsen må maksimalt være på 4500 ord, svarende til ca. 10 sider, 
inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Opgavebesvarelser, der 
overskrider det normerede omfang vil blive afvist. 
Prøveform: individuel, bunden, skriftlig. 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS. 
 
§ 31. Projektmodulet består af følgende discipliner: 

- seminar 
eller 
- projektseminar 
- Bachelorprojekt 

 
§ 32. Projektmodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende får mulighed til at tilegne sig færdigheder inden for følgende selvvalgte områder: 

• funderet indsigt i moderne politiske fænomener så som terrorisme, globalisering, ligestilling, 
NGO etc. 

• dybgående forståelse af de bærende værdier og institutioner af den moderne velfærdsstat 
• indgående kendskab til udvalgte kulturelle, økonomiske, ideologiske eller værdimæssige 

forandringsprocesser som viser sig politisk som fx økologisk bevidsthed, feminisme, racisme, 
migration 

• dybgående forståelse vedr. den institutionelle organisation af et komplekst moderne samfund, 
herunder fx angående kommunalreformen 2006, EU, efterlønproblematikken etc. 

• sikker viden angående aktuelle diskussioner indenfor den politiske teori og filosofi 
 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
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• evnen til selvstændigt at kunne bearbejde en afgrænset problemstilling  
• evnen til tværfaglig bearbejdelse af en bestemt politisk problemstilling 
• evnen til konstruktivt at anvende filosofiske analyseredskaber og begreber på konkrete sociale 

eller politiske forhold 
• evnen til kvalificeret at kunne tage stilling til politiske fænomener i den aktuelle debat 
 

§ 33. Seminar 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende vælger frit blandt det af Studienævnet for Filosofi godkendte seminarudbud ved 
Institut Filosofi og Idéhistorie, Institut for Statskundskab eller ved andre institutter efter 
Studienævnets nærmere godkendelse. Undervisningsformen afhænger af den/de pågældende 
faglærer/e. 
 
I konsekvens af valget af undervisningsudbudet vælges der mellem to prøveformer: 
 
(a) Vælges et seminar udbudt ved Institut for Filosofi og Idéhistorie, gælder de følgende faglige mål 
og eksamensbestemmelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål:  
Der fordres at den studerende dokumenterer evne til at fremstille og diskutere problemstillinger 
indenfor den politiske filosofi og det opgivne pensum. Endvidere forventes at den studerende kan 
analysere og vurdere argumenter i de behandlede tekster og at perspektivere disse på relevant vis i 
forhold til aktuelle problemstillinger. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser:  
Eksamen aflægges som en fri, individuel, skriftlig opgave. Opgavens emne og pensum skal 
godkendes af eksaminatoren / vejlederen. Opgavens omfang er 4500 ord (ca. 10 sider) inkl. noter og 
bilag, men uden indholdsfortegnelse og litteratur. 
Prøveform: individuel, fri, skriftlig  
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
(b) Vælges et seminar udbudt under Studienævnet for Statskundskab, gælder de følgende faglige mål 
og eksamensbestemmelser: 
 
Stk. 4. Faglige mål:  
Den studerende skal vise sikkert viden ved en nærmere afgrænset problemstilling samt evne til at 
kunne diskutere givetvis forskellige teorier eller konceptioner.  
 
Stk. 5. Eksamensbestemmelser:  
Prøveformen er afhængig af det valgte seminar, jf. undervisningsplanen ved Institut for 
Statskundskab, og kan undertiden være en mundtlig prøve Der vil dog altid være mulighed for at 
skrive en skriftlig hjemmeopgave i et emne i relation til seminaret, der godkendes af faglæreren. 
Opgavens omfang må maksimalt være 6.750 ord svarende til ca. 15 sider (pr. studerende). Det er 
muligt for maksimalt tre studerende at aflevere opgave sammen. Alle opgavens dele, undtagen 
problemformulering og konklusion, skal kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse.  
Prøveform: se seminaropslaget   
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
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§ 34. Projektseminar 
Disciplinbeskrivelse 
Sigtet med denne type seminar er at give en gruppe på mindst 3 studerende mulighed for at 
gennemføre et intensivt og selvstændigt arbejde inden for et selvvalgt emne under vejledning af en 
fastansat faglærer ved enten Institut for Statskundskab eller Institut for Filosofi og Idéhistorie. Det 
påhviler de studerende at opsøge en faglærer og at indgå en vejledningsaftale. Faglæreren meddeler 
oprettelsen af et projektseminar til studieadministrationen på Filosofi. Der er ikke særskilt 
undervisning. Det forudsættes at alle gruppens medlemmer deltager aktivt i projektets forløb. 
Gruppen mødes mindst fem gange med vejlederen. Senest 14 dage inden afmeldingsfristens udløb 
vurderer den tilknyttede vejleder forløbet og meddeler Studienævnet for Filosofi, om aktivitetskravet 
er opfyldt.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise sikkert viden ved en nærmere afgrænset problemstilling samt evne til at 
kunne diskutere givetvis forskellige teorier eller konceptioner.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
Der vælges mellem tre eksamensformer: 
 
(a) 
Eksamen aflægges som individuel mundtlig prøve med materiale. Pensumet og eksamensspørgsmålet 
til den mundtlige eksamination skal godkendes af faglæreren. Senest tre dage inden datoen for den 
mundtlige prøve indleverer den studerende en synopsis à maks. 1350 ord (ca. tre sider), der skitserer 
den valgte besvarelsesstrategi. I den mundtlige prøve fremlægger den studerende sin besvarelse, 
hvorefter prøven udformer sig som dialog. 
Prøveform: individuel, fri, mundtlig 
Varighed: 45 minutter 
Materiale: Den udarbejdede synopsis 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 
 
(b) 
Eksamen aflægges som en fri, skriftlig opgave. Opgavens pensum og problemstilling skal godkendes 
af faglæreren. Opgavens omfang må maksimalt være 6750 ord svarende til ca. 15 sider (inkl. noter og 
bilag, uden litteratur- og indholdsfortegnelse). Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med 
andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, 
kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Det er muligt for maksimalt tre studerende at 
aflevere opgave sammen. Opgaven skal afleveres i en form, der sikrer individuel bedømmelse, og der 
beregnes 6750 ord svarende til ca. 15 sider (inkl. noter og bilag, uden litteratur- og 
indholdsfortegnelse) pr. studerende. 
Prøveform: individuel, fri, skriftlig 
Censur og bedømmelse: intern, 7-trinsskala  
Vægtning: 10 ECTS 
 
§ 35. Bachelorprojekt 
Disciplinbeskrivelse 
Bachelorprojektet sigter på en selvstændig anvendelse af de via den hidtidige undervisning og 
vejledning i uddannelsens fagområde opnåede færdigheder. Projektet kan omhandle gængse 
problemstillinger indenfor den politiske filosofi eller problemstillinger i tilknytning til et eksternt 
fagområde. Projektet skal tillige inddrage viden, teorier eller metoder fra den studerendes centrale fag 
og således afspejle hovedvægten i BA-uddannelsen.  
Projektets emne, metode og litteratur skal aftales med og godkendes af en vejleder. Den studerende 
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skal være indstillet på, at en bestemt faglærer ikke vil eller kan vejlede i det ønskede tværfaglige 
projekt. I spørgsmål af tvivl vedrørende valg af emne og / eller vejleder kontaktes studielederen på 
Filosofi. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal den studerende demonstrere evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og 
bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset emne. Emnet skal afspejle hovedvægten i 
uddannelsen i en i forhold til suppleringsuddannelsen i politisk teori og filosofi relevant optik. Der 
lægges særlig vægt på en selvstændig vurdering af og stillingtagen til den behandlede problematik. 
 
Stk 3. Eksamensbestemmelser 
Der udarbejdes en skriftlig opgave, hvis emne og pensum godkendes af vejlederen. Opgavens omfang 
er maks. 9000 ord (ca. 20 sider), inkl. noter og bilag, uden indholds- og litteraturfortegnelse. Den 
skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af 
opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse, jf. § 14. Der beregnes maks. 9000 ord (20 sider) pr. studerende. 
BA-projektet skal forsynes med et resumé på en halv til en hel side på engelsk, tysk eller fransk. I 
bedømmelsen af opgavebesvarelsen vægtes det faglige indhold tungest, mens resumeet indgår 
modificerende. Hvis projektet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan 
resumeet skrives på dansk. 
Prøveform: fri, skriftlig, individuel prøve 
Censur og bedømmelse: ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 ECTS 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 36. Ordningen træder i kraft 1. september 2006. 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006.   
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 11, § 14, § 16 stk. 2, § 24, § 28 stk. 2 og 3, § 29 stk. 2 og 3, § 30 
stk. 2 og 3, § 33 stk. 2, 3, 4 og 5, § 34 stk. 2 og 3 og § 35 stk. 2 og 3 godkendt af 
Dekanen marts 2007. Ikrafttræden 1. september 2007. 
 


