Kursplan

Thomas ab Aquino och hans tankevärld (7,5 hp)
Thomas Aquinas and His Thought-World (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: FILOSOFI eller TEOLOGI (systematisk teologi, historisk teologi)
Kurskod: 0106

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet
för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi
(30 hp) är fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
 kunna redogöra i huvuddrag för Thomas syn på tro och förnuft, det religiösa språket, det
ondas problem, naturrätten och människan;
 kunna redogöra översiktligt för den thomistiska tanketraditionen;
 förstå grunddragen av sambandet mellan de olika nämnda aspekterna av Thomas tänkande;
 visa viss förmåga att tolka texter av Tomas av Aquino.

Innehåll
Thomas ab Aquino (1225–1274) räknas till de största tänkarna i västerlandets historia, och få
har satt sin prägel på den katolska tanketraditionen i lika hög grad som han. Men vem var och
och vilka är de centrala föreställningarna i hans tankevärld? I denna kurs behandlas följande
teman: Vem var Thomas ab Aquino?, Tro och förnuft hos Thomas, Thomas och det religiösa
språket, Thomas Gudsuppfattning, Thomas syn på lidandet och det onda, Thomas och
naturrätten, Thomas människosyn, Thomas grundläggande metafysiska principer, samt
Thomas och den thomistiska tanketraditionen. Deltagarna får även öva sin förmåga att tolka
centrala texter ur Thomas produktion.

Undervisning och examination
Kursen ges på halvdistans, med undervisning två halva dagar på plats i form av föreläsningar
och seminarieövningar med diskussion av texter. Övrig undervisning ges på distans via nätet.
Examinationen sker dels medelst ett PM om cirka 7 sidor, dels medelst en tentamen på nätet
vid kursens slut, alternativt medelst en muntlig tentamen. Närvaro vid de båda
undervisningsdagarna på plats är obligatorisk.
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