Kursplan

Katolska filosofer (7,5 hp)
Catholic Philosophers (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0062

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att kursen Introduktion till filosofin (7,5 hp) är
fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
 kunna på ett övergripande sätt redogöra för några centrala tankefigurer i den västerländska
filosofins och teologins gemensamma historia;
 visa att han/hon förstår den ömsesidiga påverkan mellan filosofiska problemformuleringar
och teologisk reflektion;
 visa förmåga att kritiskt analysera och argumentera kring hur enskilda katolska tänkare har
relaterat filosofiska och teologiska problem till varandra.

Innehåll
Ända sedan fornkyrkan har det funnits utbyte och ömsesidig påverkan mellan teologi och
filosofi. Kristen teologi har utformats med hjälp av tankegods ur den omgivande kulturens
filosofiska strömningar. På motsvarande sätt bär västerlandets filosofi djupa spår av kristen
teologi. Denna kurs ger en introduktion till tio katolska tänkare, från historien och vår egen
tid, som på olika sätt har lämnat viktiga bidrag till sin samtids filosofi. Kursen består av
föreläsningar och seminarieövningar, till viss del ledda av gästföreläsare. De tänkare som
behandlas i kursen är: Augustinus, Anselm av Canterbury, Thomas av Aquino, Francisco
Suárez, John Henry Newman, Bernard Lonergan, Jacques Maritain, Jean-Luc Marion, Linda
Zagzebski och Alasdair MacIntyre.

Undervisning och examination
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Examinationen sker dels fortlöpande
muntligt under kursens gång genom aktivt deltagande i seminarierna och skriftligt genom
inlämnande av ett PM à 4–6 sidor, dels genom en muntlig tentamen vid kursens slut.
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