Kursplan

Examensarbete för kandidatexamen i filosofi
(15 hp)
Degree Project, Bachelor’s Degree in Philosophy (15 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0194

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med
områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Alla i utbildningsprogrammet ingående kurser
(165 hp) ska normalt vara fullgjorda innan examensarbetet kan ventileras och godkännas. Den
studerande bör tidigare har skrivit åtminstone en uppsats (7,5 hp).

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande
§ visa fördjupade kunskaper inom det för uppsatsen valda ämnet och god överblick över hela
det filosofiska ämnesområdet;
§ kunna självständigt identifiera, formulera och lösa ett väsentligt och i nutiden aktuellt
problem inom filosofins område, samla in och bearbeta den information som behövs för
uppgiftens lösande och genomföra uppgiften inom givna tidsramar;
§ kunna presentera, analysera och diskutera relevanta problem och relevant material, vilket
visas i form av en vetenskaplig uppsats;
§ kunna relatera olika delområden inom den genomgångna utbildningen till varandra;
§ visa god förmåga till skriftlig presentation och god språkbehandling;
§ självständigt kunna genomföra en opposition.

Innehåll
Kursen består av att den studerande författar ett examensarbete. Arbetet ska handla om ett
väsentligt och i nutiden aktuellt problem inom filosofins område, som ska vara av sådan art att
det blir nödvändigt och naturligt att i uppsatsen integrera perspektiv från flera av filosofins
delområden. Den studerande väljer inriktning på arbetet och ämnesformulering i samråd med
handledaren. I kursen ingår vidare att den studerande opponerar på ett annat examensarbete.

Undervisning och examination
Undervisningen har formen av handledning och deltagande i kandidatseminarier (seminarier
gemensamma för dem som skriver examensarbete under innevarande termin). Examination
sker dels genom att examensarbetet läggs fram och försvaras vid seminarium, dels genom att
den studerande genomför en opposition på ett annat examensarbete.

Litteratur
Den litteratur som är nödvändig för uppgiftens genomförande väljs i samråd med
handledaren.
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