STUDIEORDNING for
Filosofi og
videnskabsteori

CAND.MAG.

Version: 10
Gældende pr. 1. september 2022

ROSKILDE UNIVERSITET

1

Indholdsfortegnelse
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
1.2 Gyldighedsområder
1.3 Titel
Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
2.2 Beskæftigelse
2.3 Kompetenceprofil
Sprog
Adgangskrav
Normering og varighed
Studienævn, censorkorps og hovedområdetilknytning
6.1 Studienævn
6.2 Censorkorps
6.3 Hovedområde
Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen
7.2 1. semester
7.3 2. semester
7.4 3. semester
7.5 4. semester - specialet
7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter
Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
8.2 Godkendt af dekan og prodekan
8.3 Godkendt af rektor

2

1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Filosofi og videnskabsteori

1.2 Gyldighedsområder
Denne studieordning er fastsat i henhold til Uddannelsesbekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer og Roskilde Universitetets fælles uddannelsesregler
af 1. september 2022 med eventuelle senere ændringer. Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2022, og gælder
for alle studerende.
Regler omkring: Tilmelding og afmelding til studieaktiviteter, visse regler om specialer og prøver, regler om
dispensation, studiestartsprøve, mobilitet, merit og forhåndsmerit er at finde i RUC fælles uddannelsesregler.

1.3 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.mag. i Filosofi og videnskabsteori
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel Master of Arts (MA) in Philosophy and Science
Studies

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Formålet med kandidatuddannelsen i filosofi og videnskabsteori på Roskilde Universitet er at uddanne selvbevidste og
reflekterede mennesker, der er eksperter i at forstå, analysere, evaluere og producere viden. Uddannelsen sigter således
på at uddanne stærke vidensarbejdere, der er dygtige til at forstå og formidle de presserende udfordringer i det moderne
samfund og kan samarbejde tværvidenskabeligt med forskellige fagligheder.
Kandidatuddannelsen i filosofi og videnskabsteori er problemorienteret og tager udgangspunkt i fundamentale
problemstillinger og udfordringer i snitfladerne mellem samfund, videnskab og individ.
• uddannelsen lægger særlig vægt på at spørge til og undersøge, hvordan nye så vel som historisk forankrede
ideer former samfundet, videnskaben og individet samt forventninger til fremtiden
• uddannelsen gør de studerende i stand til at kunne arbejde med interdisciplinære problemstillinger i
samarbejde med andre
• uddannelsen giver de studerende grundlæggende kompetencer i kritisk og konstruktivt at bidrage til den
videnskabelige udvikling samt kvalificere og udarbejde løsningsforslag til samfundets etiske udforinger og
dilemmaer
• uddannelsen giver de studerende begreber til at analysere og forstå teoretiske og metafysiske grundantagelser
antagelser for den moderne verden

2.2 Beskæftigelse
Kandidatuddannelsen i filosofi og videnskabsteori giver stærke kompetencer til at indgå i en række forskellige
arbejdsområder: Rådgivnings- og konsulentarbejde, analyse og udviklingsarbejde samt udførelse af planlægnings- og
evalueringsopgaver i den private og offentlige sektor, formidling og voksenundervisning, systematisering af viden i
relation til nye genstandsfelter og komplekse problemstillinger.
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2.3 Kompetenceprofil
Gennem problemorienteret og tværfagligt arbejde vil den studerende opnå kompetencer til både selvstændigt og i
samarbejde med andre at kunne definere og undersøge komplekse problemstillinger inden for filosofi og
videnskabsteori. Via deltagerstyrede og eksemplariske undersøgelser gives den studerende mulighed for at udvikle viden
om aktuel filosofisk og videnskabsteoretisk praksis samt evnen til at udvælge og anvende fagligt relevante
forskningsbaserede teorier og metoder på en kritisk og reflekteret måde.
Efter endt uddannelse forventes den studerende på baggrund af indsigt i den højeste internationale forskning og på
basis af egne projektarbejder selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne analysere, planlægge, lede og udføre
videnstunge undersøgelser i forskelligartede virksomheder, institutioner og ad hoc-organiseringer og hos myndigheder
og NGO’er .
Kandidaterne fra uddannelsen tilegner sig følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
• om at anvende metoder, argumenter og indsigter, der kan ordne, systematisere og kritisk evaluere information
og viden
• om at forstå filosofiens og videnskabsteoriens praktiske betydning og anvendelsesmuligheder i relation til
konkrete problemstillinger
• om at identificere og kritisk reflektere over tværvidenskabens muligheder og udfordringer
• om forskellig brug af fagterminologi, teorier, diskussioner inden for filosofisk og videnskabsteoretisk
forskning
• om kritisk at reflektere over menneskets eksistens i relation til en problemstilling
• om at forstå den grundlæggende betydning af metafysiske ideer for enhver teori og praksis
Færdigheder:
• i at opstille problemformuleringer og undersøgelsesdesign
• i at indsamle, systematisere og kritisk vurdere store informationsmængder fra videnskabelige og filosofiske
undersøgelser
• i at placere aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger i en filosofisk og videnskabsteoretisk
kontekst og diskutere dem med fagterminologisk præcision
• i at diskutere filosofiske, videnskabsteoretiske problemstillinger i sammenhæng med andre videnskabelige
discipliner samt aktuelle samfundsmæssige og kulturelle kontekster
• i at foretage mundtlig og skriftlig formidling af filosofiske og videnskabsteoretiske teorier og problemstillinger
på et højt fagligt niveau
• i at analysere, fortolke og kritisk diskutere argumenter i filosofiske såvel som i andre argumenterende tekster
• i at arbejde tværfagligt med inddragelse af teorier og metoder fra andre fagligheder i analyse af filosofiske og
videnskabsteoretiske problemstillinger
• i at arbejde med autoritative opslagsværker og litteratursøgning i specialiserede databaser
Kompetencer:
• indenfor selvstændigt og i samarbejde med andre at igangsætte og gennemføre filosofiske og
videnskabsteoretiske undersøgelser, diskussioner og formidlingsopgaver
• indenfor at foretage etiske evalueringer og konsekvensanalyser
• indenfor at opbygge og analysere argumenter
• indenfor at tilrettelægge og styre komplekse, kreative og uforudsigelige projektforløb og arbejdsprocesser
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• indenfor selvstændigt og i samarbejde med andre at afgrænse et problem, identificere de faglige ressourcer
som løsningen af problemet kræver, og organisere og styre et projekt der kan løse problemet
• indenfor selvstændigt og i samrbejde med andre at iværksætte og indgå i faglige og tværfaglige samarbejder
med universitetsinterne og –eksterne partnere
• indenfor at reflektere over, evaluere og selvstændigt tage ansvar for udvikling af egen faglighed
• indenfor selvstændigt og i samarbejde med andre at vurdere filosofiske, videnskabsteoretiske og historiske
problemstillinger og positioner

3. Sprog
Dansk. Der kan forekomme pensum og undervisning på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

4. Adgangskrav
Studienævnet fastsætter adgangskrav til uddannelsen iht. adgangsbekendtgørelsen. De for uddannelsen gældende
adgangskrav er publiceret som separat bilag til studieordningen på universitetets hjemmeside. Skærpelser af
adgangskrav varsles med mindst 1 år inden studiestart.

5. Normering og varighed
Uddannelsen er normeret til 120 ECTS og tilrettelagt med henblik på 2 års fuldtidsstudie.

6. Studienævn, censorkorps og hovedområdetilknytning
6.1 Studienævn
Uddannelsen hører under Studienævn for Kultur og Identitet.

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Filosofi.

6.3 Hovedområde
Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde.

7. Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen

5

7.2 1. semester

Formål
Formålet med første semester er at forstå principperne bag samt de praktiske bevæggrunde til udviklingen af moderne
videnskabsteori og begribe relationen mellem filosofi, videnskab og videnskabsteori. I sammenhæng hermed skal de
studerende trænes i at håndtere komplekse problemstillinger og argumenter som de bliver udviklet i klassiske og
moderne værker inden for filosofi og videnskabsteori.
Studieaktiviteter:
• Projekt: Klassiske og moderne værker i filosofi og videnskabsteori (15 ECTS)
• Obligatorisk kursus: Tendenser i moderne videnskabsteori (10 ECTS)
• Valgkursus: Specialiseringskursus i filosofi (5 ECTS) eller et af de øvrige udbudte valgkurser på Filosofi &
Videnskabsteori, Dansk og Historie (5 ECTS)

7.3 2. semester

Formål
Formålet med dette semester er at udvikle den studerendes evne til at arbejde problemorienteret på tværs af fag.
Studerende fra Filosofi og Videnskabsteori arbejder sammen med studerende fra Historie og Dansk om at udforske
humanistiske perspektiver på samfund, kultur, erhverv og digitalisering og udvikle humanioras kritiske, transformative
og løsningsanvisende potentialer i relation til eksterne aktører.
Studieaktiviteter:
• Projekt: Humaniora i samfundet (15 ECTS)
• Obligatorisk kursus: Humanistisk laboratorium (10 ECTS)
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• Obligatorisk kursus: Digital kultur (5 ECTS)

7.4 3. semester

Formål
På tredje semester er der fokus på samspillet mellem filosofiske spørgsmål og etiske, videnskabelige, tekniske, politiske,
samfundsmæssige, religiøse, eksistentielle og kulturelle problemstillinger. De studerende får en klar indsigt i samspillet
mellem filosofi og det omgivende samfund.
Studieaktiviteter:
• Projekt: Filosofisk analyse og forandring (15 ECTS) eller Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)
• Obligatorisk kursus: Filosofi i verden, verden i filosofien (10 ECTS)
• Valgkursus: Specialiseringskursus i filosofi (5 ECTS) eller et af de øvrige udbudte valgkurser på Filosofi &
Videnskabsteori, Dansk og Historie (5 ECTS)

7.5 4. semester - specialet

Formål
Målet er at tilegne sig forskningsbaseret viden om specialets emne og selvstændigt kunne udarbejde et
undersøgelsesdesign ved hjælp af relevant forskningslitteratur inden for filosofi og/eller videnskabsteori.
Specialet kan med fordel skrives i et samarbejde med en ekstern NGO, offentlig organisation/forskningsinstitution eller
en virksomhed.
Specialet skrives med udgangspunkt i Filosofi & Videnskabsteori og kan inddrage elementer fra Historie og Dansk. Den
studerende kan således vælge at udarbejde et tværfagligt speciale.
Studieaktivitet:
• Speciale (30 ECTS)

7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

Navn på studieelement

Klassiske og moderne værker i filosofi og
videnskabsteori

Oversættelse af navn

Classic and modern works in philosophy and science studies

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS
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Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Formålet er at kunne læse, fortolke og arbejde konstruktivt med en
kompliceret filosofisk eller videnskabsteoretisk undersøgelse.

• forstå opbygningen, systematikken og strukturen i et værk
• opnå detaljeret indsigt i filosofiske eller videnskabsteoretiske
problemstillinger, teorier, begreber og argumenter i forhold til
et udvalgt filosofisk eller videnskabsteoretisk emne
• analysere og reflektere over filosofiske eller
videnskabsteoretiske problemstillinger, begreber og
argumenter

Læringsmål

• kritisk diskutere filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier
og argumenter i lyset af relevante filosofiske eller
videnskabsteoretiske metoder
• selvstændigt formulere en kvalificeret problemformulering
indenfor en fastlagt filosofisk eller videnskabsteoretisk
rammesætning samt planlægge og gennemføre en fagligt
funderet diskussion heraf
• organisere vidensarbejde i en arbejdsgruppe
• indgå konstruktivt i fagligt samarbejde gennem opstilling og
overholdelse af deadlines, levering og modtagelse af feedback
på fagfællers og egne faglige præstationer, projektstyre og
tilrettelægge længerevarende arbejdsforløb, herunder fordele
roller og arbejdsopgaver

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 48.000-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 72.000-151.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 96.000-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 120.000-254.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 144.000-307.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
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Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Tendenser i moderne videnskabsteori

Oversættelse af navn

Current Trends in Science Studies

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Kurset giver et overblik over nyere videnskabsteoretisk forskning. Det
behandler væsentlige teoretiske udviklinger og diskuterer videnskabens
og teknologiens rolle i den moderne verden. Vi undersøger ikke kun
sammenhængen imellem videnskabelig teori og praksis, men diskuterer
også videnskaben som social institution og dens betydning for resten af
samfundet. Vi udforsker hvordan videnskaben og teknologen påvirker
vores liv og hvordan vi kan spore denne indflydelse i verden omkring os.
Vi undersøger forskellige typer af videnskab, naturvidenskaberne og de
tekniske videnskaber så vel som human- og samfundsvidenskaberne.
Vores tilgang til disse er problem-baseret. Kurset starter med en
introduktion til nyere teoretiske tilgange i videnskaben og tager derefter
fat på en række aktuelle problemer og udfordringer
Kurset gør den studerende i stand til at forholde sig selvstændigt og
reflekteret til videnskaben og dens betydning for den moderne verden.
Den studerende får desuden kendskab til væsentlige nye udviklinger og
diskussioner indenfor videnskabsteori og lærer at tage stilling til disse.

Læringsmål

• den studerende opnår viden om faglige diskussioner og
problemstillinger inden for moderne videnskabsteori
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• den studerende kan identificere og har indsigt i sammenhænge
mellem forskellige faglige spørgsmål og diskussioner indenfor
et videnskabsteoretisk forskningsfelt
• den studerende kan reflektere over forskellige videnskabers
måder at begrunde egen videnskabelighed
• den studerende kan analysere og kritisk diskutere begreber,
positioner og argumenter inden for moderne videnskabsteori
• den studerende kan forbinde diskussioner og nye
forskningsresultater inden for moderne videnskabsteori til
aktuelle eller historiske problemstillinger i en eller flere
videnskaber
• den studerende kan overskue viden om og på selvstændig vis
kombinere forskellige faglige tilgange til et videnskabsteoretisk
forskningsfelt
• den studerende kan vurdere og diskutere videnskabelige
metoder indenfor et videnskabsteoretisk forskningsfelt

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 2.400
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Prøveform

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Specialiseringskursus i filosofi

Oversættelse af navn

Specialization course in philosophy

Form

Kursus

Type

Valgfrit

10

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Kurset skal give et indgående kendskab til et bestemt filosofisk emne
eller en specifik filosofisk diskussion. Den studerende tilegner sig viden
om et specialiseret filosofisk forskningsfelt. Et specialiseringskursus skal
placeres inden for et af de fire områder af Filosofi og Videnskabsteori:
•
•
•
•

Teoretisk filosofi
Praktisk filosofi
Filosofihistorie
Videnskabshistorie

• analysere, kritisk diskutere og vurdere et filosofisk emne eller
en filosofisk diskussion
• selvstændig stillingtagen til de filosofiske problemstillinger,
som kurset har behandlet
Læringsmål

• anvende videnskabelige metoder og redskaber der knytter sig
til udvalgte dele af kursets genstandsfelt
• formidle forskningsbaseret viden og diskutere videnskabelige
problemstillinger inden for udvalgte dele af kursets
genstandsfelt

Prøveform 1
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 4.800
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Prøveform
Tilladte hjælpemidler til prøven: Noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Valgkursus

Oversættelse af navn

Elective course

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Dette kursus har til formål at give de studerende mulighed for fordybelse
i et afgrænset emne, problemkompleks, forskningsfelt eller værk inden
for humaniora. Kursets specifikke fokus fastlægges fra semester til
semester.

• forstå og reflektere over kursets vidensområder på et
videnskabeligt grundlag samt kunne identificere videnskabelige
problemstillinger inden for kursets genstandsfelt

Læringsmål

• anvende videnskabelige metoder og redskaber der knytter sig
til udvalgte dele af kursets genstandsfelt
• formidle forskningsbaseret viden og diskutere videnskabelige
problemstillinger inden for udvalgte dele af kursets
genstandsfelt
• arbejde selvstændigt med udvalgte problemstillinger inden for
kursets genstandsfelt

Prøveform 1
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
Prøveform

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-
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ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Omprøve 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Kulturjournalistik

Oversættelse af navn

Cultural Journalism
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Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset giver dels viden om kulturteorier- og opfattelser der har
domineret i det 20. århundrede, dels en praktisk produktiv indføring i
det brede kulturjournalistiske felt i den aktuelle mediekultur.
Udgangspunktet er dels læsning af tekster om forskellige kulturbegreber,
herunder det finkulturelle universalistiske og det hverdagslige
relativistiske kulturbegreb, dels et analytisk arbejde med en bred vifte af
aktuelle kulturjournalistiske produkter fra den trykte presse, radio-tv og
de sociale netværksmedier. Kurset vil rumme såvel tekster der er
centreret i et æstetisk paradigme, som tekster der kan rubriceres som
livsstilsjournalistik, eller som er forankret i hverdagskulturen.

• bestemme en bred vifte af medietekster og deres forankring i
dominerende kulturopfattelser
• anvende en mediesociologisk tilgang til kulturjournalistiske
tekster
• redegøre for centrale udviklingstendenser i
kulturjournalistikken med særligt henblik på den danske

Læringsmål

• demonstrere analytisk kendskab til og selv arbejde produktivt
med dominerende genrer indenfor kulturjournalistikken
• reflektere over egen kulturjournalistisk praksis og give
konstruktiv feedback på andres kulturjournalistiske tekster
• udarbejde og formidle oversigt over vigtige tendenser i den
danske kulturjournalistiks historie
• operere analytisk med en flerhed af kulturbegreber
• bestemme det kulturjournalistiske felt og arbejde produktivt
med tekster som kan indgå i den kulturelle offentligheds
debatfora

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl.
mellemrum.
Prøveform

Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
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Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Aktuel historieforskning

Oversættelse af navn

Current historical research

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Dette kursus har til formål at give de studerende mulighed for fokuseret
fordybelse i et afgrænset historiefagligt emne, problemkompleks,
forskningsfelt eller værk relateret til det aktuelle forskningsmiljø på faget
på RUC. Kursets specifikke fokus fastlægges fra semester til semester.
Arbejdsformen er deltagerorienteret og kritisk undersøgende og sigter på
at give de studerende indblik i den historiske forskningspraksis og at
træne deres færdigheder i at få overblik over et specifikt historiefagligt
problemkompleks, tage kritisk stilling til tolkninger og formidle og
diskutere på videnskabeligt niveau.

• Har dybtgående forskningsbaseret viden på internationalt
niveau om et afgrænset historiefagligt emne, værk,
problemkompleks eller forskningsfelt

Læringsmål

• Kan tage selvstændig kritisk stilling til teorier, teser og
tolkninger med relevans for et historiefagligt problemkompleks
• Kan indgå i kvalificeret faglig diskussion på videnskabeligt
niveau med fagfæller (underviser og medstuderende) om et
historiefagligt problemkompleks
• Kan læse, overskue og gøre sig fortrolig med et større
sammenhængende korpus af videnskabelig tekst

Prøveform

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
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Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Forsknings- og vidensfeltanalyse

Oversættelse af navn

Analysis of fields of research and knowledge

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset er et praksisorienteret, workshop-organiseret forløb, der lærer
den studerende at afdække og beskrive et forsknings- eller vidensfelt.
Kurset handler således om at kunne finde, læse, evaluere og
systematisere forskningsbidrag (videnskabelige artikler, monografier,
rapporter m.v.) med relevans for et selvvalgt historisk eller
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humanvidenskabeligt emne eller problem, og om at kunne formidle dette
materiale i systematisk bibliografisk og kritisk reflekterende skriftlig
oversigtsform.
Den studerende kan anvende kurset til at forberede sig på specialet, idet
der er mulighed for at arbejde sig grundigt ind i forskningsfeltet omkring
det emne eller problem, hun/han vil skrive speciale om på næste
semester.
Kurset kan kun vælges på 3. semester.

• Har viden om metoder og fremstillingsformer ved udarbejdelse
af forskningsoversigter og bibliografier
• Har dybtgående viden om et specifikt selvvalgt forskningsfelt
• Kan finde, analysere og vurdere forskningsbidrag med relevans
for et givent historiefagligt emne eller problem
Læringsmål

• Kan læse og give fagligt funderet kritik på historiefaglige
forskningsbidrag
• Kan formidle systematisk og kritisk overblik over et givent
historisk forskningsfelt i overensstemmelse med fagets
formkonventioner
• Kan selvstændigt finde, overskue og sammenfatte viden og
store mængder information

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 12.000-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Humaniora i samfundet
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Oversættelse af navn

Humanities in Society

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

I det tværfaglige projekt arbejdes der i grupper på tværs af fagene
historie, dansk og filosofi og videnskabsteori om eksemplariske,
problemorienterede undersøgelser af selvvalgte humanvidenskabelige
spørgsmål og problemstillinger. Formålet er at udforske og anvende
humanioras kritiske og transformative potentiale i samfundet gennem
problemorienteret projektarbejde. Projektarbejdets problemstilling skal
således inddrage, angå, adressere eller udvikles i dialog med konkrete
aktører uden for universitetet, som kan være private eller offentlige
virksomheder, institutioner, organisationer, foreninger, borgergrupper,
m.v. Projektrapporten skal dokumentere undersøgelsen samt anvise og/
eller diskutere hvordan dens resultater har værdi for og/eller kan
anvendes i praksis af, hos eller i relation til den eksterne aktør.

• samarbejde på tværs af fagligheder om at identificere og
formulere en afgrænset humanvidenskabelig problemstilling og
begrunde dens relevans i forhold til en konkret aktør uden for
universitetet
• tilrettelægge, gennemføre og afrapportere en undersøgelse af
den valgte problemstilling med udgangspunkt i teorier og
metoder fra det brede humanvidenskabelige felt omkring
historie, dansk og filosofi og videnskabsteori
Læringsmål

• indsamle, organisere, prioritere og kritisk analysere
forskningslitteratur, empiri og andet materiale af relevans for
undersøgelsen
• reflektere over og diskutere hvordan humanistisk
videnskabelse og humanistiske perspektiver på forskellige
måder kan intervenere i verden uden for universitetet,
herunder finde anvendelse i praksis
• dokumentere og evaluere undersøgelsesdesign, arbejdsproces,
samarbejdsformer og projektstyring
• formidle faglig viden med sproglig præcision

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Prøveform

Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 72.000-96.000 tegn inkl.
mellemrum.
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- 3 studerende have et omfang på 96.000-120.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 132.000-156.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Plancher og digitale
præsentationsredskaber samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Humanistisk Laboratorium

Oversættelse af navn

Humanistic Laboratory

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Humanistisk Laboratorium giver de studerende mulighed for at arbejde
kritisk eksperimenterende med aktuelle interdisciplinære spørgsmål og
problemstillinger. Kurset bevæger sig på det humanistiske område med
særligt fokus på krydsfeltet mellem sprog, litteratur, historie, filosofi og
videnskabsteori.
De studerende vil på kurset blive præsenteret for en forståelse af
humaniora som undersøgende tænkning der er optaget af verdens
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kompleksitet og stiller spørgsmål til gældende normer. Kurset sigter mod
at give de studerende indsigt i humanioras potentialer og sætte dem i
stand til selv at artikulere og iværksætte disse potentialer i forskellige
konkrete sammenhænge.
Problemstillingerne undersøges med udgangspunkt i den humanistiske
traditions metoder, teorier og tekster og retter sig mod forskellige
konkrete variationer af grundlæggende spørgsmål. Kurset har i den
forbindelse fokus på at udvikle den humanistiske tankegang og fantasi
som greb på aktuelle og fremtidige problemstillinger. Evnen til at tænke
kritisk-konstruktivt og til at tænke fremtiden er samtidig afhængig af
kvaliteten, dybden og bredden af kendskabet til kilder og sproget for
vores tænkning og tekster.
På kurset indgår som et centralt element undervisere fra forskellige
fagligheder samt værkstedsarbejde forstået som tid til at diskutere, stille
spørgsmål, udarbejde ideer og koncepter, finde baggrundsmateriale og få
feedback fra underviserne og medstuderende.
På kurset indgår endvidere som element at udforme et videns- og
formidlingsprodukt til offentliggørelse.

• anvende humanistisk forskning fra filosofi, historie, æstetik,
sprog-, litteratur- og medievidenskab til tværfaglig analyse af
aktuelle problemstillinger
• bidrage til praktisk kreativ problemløsning og til at forstå nye
muligheder på baggrund af humanistisk tænkning
• tilegne sig helhedsorienteret viden om humanistisk tænkning
og fortidens betydning for nutiden og fremtiden og omvendt
Læringsmål

• tænke i alternativer og muligheder i relation til samfund og
kultur
• forstå kunst og litteraturs kultur- og samfundsskabende
betydning
• reflektere over bestående normer og strukturer og eksisterende
livsformer
• formidle humanistisk viden levende, pointeret og
overbevisende

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Prøveform

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
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Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Digital kultur

Oversættelse af navn

Digital Culture

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset anlægger et humanvidenskabeligt perspektiv på digitalisering og
retter sig mod anvendelsen af digitale teknologier og medier i
hverdagslivet, ikke mindst sociale medie-platforme, arbejdsplatforme,
samarbejdsplatforme, sorteringsalgoritmer og overvågningsteknologi.
Kurset er teoretisk, analytisk og kritisk orienteret. Formålet er at opøve
færdigheder i at analysere anvendelsen af digitale teknologier og medier
og give forudsætninger for at reflektere over, hvordan digitale
teknologier og medier påvirker vores liv, fx den sociale interaktion,
arbejdsvilkårene, erindringen, det offentlige ræsonnement og
magtforholdene i samfundet. Dertil giver kurset indsigt i hvordan
økonomiske, politiske og sociale kræfter driver udviklingen og
anvendelsen af medieplatformene, og hvordan teknologien, herunder
algoritmer, bidrager til skabelsen af kulturel mening.

Læringsmål

• redegøre for digitale teknologier og mediers muligheder og
begrænsninger i hverdagslivet

21

• identificere og analysere anvendelser af digitale teknologier og
medier i hverdagslivssituationer
• redegøre for hvordan sociale, politiske og økonomiske kræfter
driver udviklingen af digitale teknologier og medier
• formidle og reflektere kritisk over, hvordan digitale teknologier
og medier organiserer vores hverdagsliv
• bestemme hvordan givne digitale teknologier og medier skaber
inklusioner og eksklusioner

Prøveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Prøveform
Det skriftlige produkt skal have et omfang på 9.600-19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

22

Navn på studieelement

Filosofisk analyse og forandring

Oversættelse af navn

Philosophical Analysis and Change

Form

Projekt

Type

Valgfrit

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Projektet på tredje semester drejer sig om at forstå og bidrage til
filosofiens forsatte verdensforandrende arbejde - i begrebslig, etisk,
politisk, epistemologisk, æstetisk og ontologisk henseende.
Igennem historien har filosofien gang på gang ændret på menneskers
forståelse af verden og dens indretning, og i dag arbejder filosofien
utrætteligt med blandt andet at fordøje, evaluere og kritisere de enorme
mængder af information og innovation, som bliver produceret.
Overordnet formål

Projektet skal arbejde med de klassiske og/eller moderne tænkere, som
har bidraget til vores verdensforståelse, og lære de studerende at bruge
en række af de værktøjer og metoder, som filosofferne betjener sig af.
Projektet på tredje semester kan med fordel sigte mod kritisk
konstruktivt vidensarbejde i relation til menneskehedens såkaldte ”grand
challenges” eller FN’s verdensmål.
Projektet kan udarbejdes med afsæt i et samarbejde med en ekstern
partner.

• identificere en tematik, hvor filosofien kan bidrage med viden
til at forbedre status quo i begrebslig, etisk, epistemologisk,
æstetisk og ontologisk henseende
• kunne diskutere nye forskningsresultater inden for et anvendt
filosofisk forskningsfelt om historiske eller aktuelle
problemstillinger
• udarbejde et undersøgelsesdesign der sandsynliggør, at
projektet kan indløse sit potentiale

Læringsmål

• kunne vurdere, vælge og anvende videnskabelige metoder
inden for et anvendt filosofisk forskningsfelt
• opnå detaljeret indsigt i filosofiske eller videnskabsteoretiske
problemstillinger, teorier, begreber og argumenter i forhold til
et udvalgt filosofisk eller videnskabsteoretisk emne
• formidle filosofiske eller videnskabsteoretiske
problemstillinger, teorier, begreber og argumenter
• kritisk diskutere filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier
og argumenter i lyset af relevante filosofiske eller
videnskabsteoretiske metoder
• selvstændigt formulere en kvalificeret problemformulering i
forhold til et afgrænset filosofisk eller videnskabsteoretisk
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emne samt planlægge og gennemføre en fagligt funderet
diskussion heraf
• indgå konstruktivt i fagligt samarbejde gennem opstilling og
overholdelse af deadlines, levering og modtagelse af feedback
på fagfællers og egne faglige præstationer, projektstyre og
tilrettelægge længerevarende arbejdsforløb, herunder fordele
roller og arbejdsopgaver

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 48.000-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 72.000-151.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 96.000-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 120.000-254.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 144.000-307.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projektorienteret praktikforløb
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Oversættelse af navn

Project-oriented Internship

Form

Projektorienteret praktikforløb

Type

Valgfrit

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

I praktikprojektforløbet stifter den studerende bekendtskab med
arbejdsmarkedet og afprøver sine kvalifikationer i forhold til
arbejdsfunktioner, som den han/hun forventes at varetage efter endt
uddannelse.
Overordnet formål

Den studerende skal arbejde på grundlag af en selvvalgt filosofisk eller
videnskabsteoretisk problemstilling, der knytter sig til praktikstedet og
dets praksis, reflekterer over forholdet mellem filosofiske eller
videnskabteoretiske problemstillinger og den praksis, der knytter sig til
praktikstedet.

• have viden om og evne til at identificere hvordan filosofiske
eller videnskabsteoretiske teorier, begreber og metoder kan
bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og ændre
praksis
• kunne udvikle nye forståelser og ny viden i mødet mellem
filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier, metoder og
begreber og fagområdets praksis

Læringsmål

• kunne beskrive, kategorisere, analysere og diskutere konkrete
praktiske problemstillinger ved hjælp af filosofiske eller
videnskabsteoretiske teorier, begreber og metoder
• kunne formidle filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier,
begreber og metoder til både fagfæller og ikke-specialister
• kunne reflektere over nødvendige faglige kompetencer for
deltagelse i, løsning af eller forståelse af konkrete
praksisopgaver/-problemstillinger
• kunne evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået
viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet har kunnet
anvendes i arbejdet med praktikprojektets praksisopgaver/
problemstillinger

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve.

Prøveform

Praktikprojektrapporten skal være på 40.800-50.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
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Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Filosofi i verden - verden i filosofien

Oversættelse af navn

Philosophy in the world - the world in philosophy

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Den studerende opnår indsigt i filosofiens anvendelse uden for den
akademiske brug og samspillet mellem tænkning og konkrete
hverdagslige problemstillinger. Kurset fokuserer på samspillet mellem
filosofiske spørgsmål og tekniske, samfundsmæssige, videnskabelige,
religiøse, eksistentielle eller kulturelle problemstillinger. Det kan fx være
i forhold til aktuelle problemstillinger som filosofiske refleksioner over
indførelse af ny teknologi, aktuelle diskussioner af kulturelle værdier,
historiske eksempler på, hvordan filosofiske spørgsmål har indvirket på
samfundet eller spørgsmål om ikke-akademiske filosoffers refleksioner
over filosofiens store spørgsmål.
I kurset kan indgå besøg på virksomheder, institutioner og
gæsteforelæsninger, ligesom tekster, der ikke opfattes som fagfilosofiske
kan læses for at analysere deres implicitte eller eksplicitte filosofiske
indhold.
Den studerende opnår indsigt i filosofiens betydning for aktuelle og
historiske problemstillinger i samfund, kultur og videnskab. Den
studerende kan efter endt kursus analysere og kritisk diskutere
filosofiens anvendelse inden for konkrete problemstillinger.

Læringsmål

• kunne diskutere filosofisk problemstilling, der berører udsnit
af enten menneskers psykiske og sociale liv og/eller
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samfundsmæssige kulturelle og politiske problemstillinger og/
eller tekniske og økonomiske vilkår.
• kunne identificere og formulere filosofiens relevans inden for
spørgsmål og diskussioner, der har deres oprindelse i
menneskers psykiske og sociale liv, samfundets kulturelle og
politiske indretning, tekniske eller økonomiske vilkår.
• kunne analysere og kritisk diskutere filosofiske begreber,
positioner og argumenter inden for et anvendt filosofisk
forskningsfelt.
• kunne diskutere nye forskningsresultater inden for et anvendt
filosofisk forskningsfelt til historiske eller aktuelle
problemstillinger.
• kunne vurdere, vælge og anvende videnskabelige metoder
inden for et anvendt filosofisk forskningsfelt.
• kunne overskue viden om og på selvstændig vis kombinere
forskellige faglige tilgange til et anvendt filosofisk
forskningsfelt.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 4.800
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Prøveform

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Speciale

Oversættelse af navn

Master's Thesis

Form

Speciale

Type

Obligatorisk
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ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Med specialet har den studerende muligheden for at bruge et helt
semester på at udfolde en problemstilling yderligere, som har haft vakt
speciel interesse i løbet af kandidatuddannelsen.
Målet er at tilegne sig forskningsbaseret viden om specialets emne og
kunne indplacere sin egen undersøgelse i relation til relevant
forskningslitteratur inden for filosofi og/eller videnskabsteori.

Overordnet formål

Den studerende skal mestre at vurdere og analysere filosofisk og/eller
videnskabsteoretisk litteratur i forhold til fx argumentativ gyldighed,
normativt indhold, relevans for en samfundsmæssig, kulturel og/eller
eksistentiel-filosofisk problemstilling.
Specialet kan med fordel skrives i et samarbejde med en ekstern NGO,
offentlig organisation/forskningsinstitution eller en virksomhed.
Specialet skrives med udgangspunkt i Filosofi og Videnskabsteori og kan
inddrage elementer fra historie og Dansk. Den studerende kan således
vælge at udarbejde et tværfagligt speciale.

• kunne afgrænse og formulere en filosofisk og/eller
videnskabsteoretisk problemstilling og begrunde dens faglige
og almene relevans
• kunne tilegne sig forskningsbaseret viden om specialets emne
og kan placere sin egen undersøgelse i relation til relevant
forskningslitteratur inden for filosofi og/eller videnskabsteori
Læringsmål

• kunne diskutere filosofiske og/eller videnskabsteoretiske
problemstillinger og indgå i en faglig argumentation
• kunne selvstændigt igangsætte, styre og gennemføre en
længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces
• kunne formidle sin problemstilling sprogligt korrekt, præcist
og sammenhængende

Prøveform
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene
på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af
specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager
udgangspunkt i specialeafhandlingen.

Prøveform

Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en
gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå
af 2-4 studerende.
Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 100.800-170.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 144.000-216.000 tegn inkl.
mellemrum.
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- 3 studerende have et omfang på 172.800-254.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 214.200-312.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på
dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved
aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af
specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være
reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de
enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af
fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for
studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller
har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige
specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i
hele specialeafhandlingen. De(n) studerende starter prøven
med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en
samtale mellem den studerende, eksaminator og censor. Der
kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige
område(r), der relaterer sig til specialet.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen
med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation
eller tilsvarende.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
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Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

8. Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Kultur og Identitet
23. juni 2021
.
Studieordningen og væsentlige ændringer heraf er drøftet med censorformandskab og aftagerpanel.

8.2 Godkendt af dekan og prodekan
Godkendt af dekan og prodekan for Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
15. oktober 2021
.

8.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen
27. oktober 2021
.
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