Kursplan

Vi läser Thomas (7,5 hp)
Reading the texts of Thomas Aquinas (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: FILOSOFI eller TEOLOGI (systematisk teologi, historisk teologi)
Kurskod: 0258

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 för huvuddragen i Thomas av Aquinos filosofiska och teologiska tänkande;
§ kunna redogöra översiktligt för den thomistiska tanketraditionen;
§ ha fått en rätt ingående kunskap om de centrala dragen i Thomas av Aquinos metafysik,
kunskapsteori och Gudslära;
§ ha uppövat förmågan att tolka Thomas av Aquinos egna texter.

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
vilka är de centrala föreställningarna i hans tankevärld? Denna kurs utgår i huvudsak från
Thomas av Aquinos egna texter, och den kretsar kring texter där Thomas behandlar följande
teman: kunskapssyn, språkfilosofi, fri vilja, förhållandet mellan tro och förnuft, några centrala
frågeställningar inom metafysikens område, naturrätten, samt några aspekter av läran om
Gud. Deltagarna får med hjälp av textseminarier uppöva sin förmåga att tolka texter av
Thomas av Aquino.

Undervisning och examination
Kursen ges lokalt i Uppsala, i form av föreläsningar och seminarieövningar kring texter av
Thomas av Aquino. Examinationen sker dels genom aktivt deltagande i
textseminarieövningarna, dels genom ett PM om cirka 7 sidor. Obligatorisk närvaro (80%) vid
föreläsningar och textseminarieövningar.
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