
Rettelsesblad til Studieordning 2008, BA med centralt fag i latin og græsk 

Gældende for studerende indskrevet 2009 og senere.  

 

§ 32/48, Videnskabsteori I ændres til:  

 

§ 32/48 Videnskabsteori  
 

a) Undervisningens omfang:  

2 ugentlige timer i første halvdel af 2. semester. Vægtning: 5 ECTS 

 

b) Målbeskrivelse:  

Kurset skal give de studerende kendskab til grundlæggende problemstillinger og væsentlige 

strømninger i almen og humanistisk videnskabsteori, med særligt henblik på at forberede dem til 

arbejdet med fagets egen videnskabsteori og at give dem grundlag for en reflekteret og kritisk 

omgang med fagets teorier og metoder og en forståelse for fagets videnskabelighed og forhold til 

andre videnskabelige discipliner.  

 

c) Undervisningsfagets indhold:  

Der behandles emner som humanioras fremkomst, hermeneutik, strukturalisme, social 

konstruktivisme, diskussionerne om enhedsvidenskab vs. humanioras autonomi, tværfaglighed 

og naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige tilgange i humaniora, videnskab og samfund 

samt forskningsetik. Afhængigt af de studerendes forudsætninger og behov kan der også 

inddrages retninger som f.eks. fænomenologi og systemteori. I gennemgangen af retninger og 

problemstillinger inddrages konkrete eksempler fra de relevante fagområder. 

 

d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger med diskussion. 

 

e) Pensum: Ca. 300 sider. 

 

 f) Bedømmelseskriterier: Den studerende skal kunne dokumentere kendskab til elementære 

videnskabsteoretiske problemstillinger og positioner, som er gennemgået i undervisningen og 

indgår i pensum, samt være i stand til at anvende sin videnskabsteoretiske viden til at belyse 

konkrete faglige problemstillinger. Der lægges desuden vægt på hvorvidt den studerende 

behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især nr. 2, 4, 5 og 10.  

 

g) Eksamensbestemmelser: 

Prøveform: Bunden skriftlige hjemmeopgave. Den studerende skal besvare ét af i alt tre spørgsmål.   

Varighed: 24 timer 

Omfang: 3-5 sider 

Hjælpemidler: Tilladt med kildeangivelse 

Computer: Bør benyttes. Opgaven afleveres både i printet og elektronisk form 

Censur: Intern 

Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået 

Vægtning: 5 ECTS 

 

Vedtaget i studienævn for Klassiske studier den 24. november 2009. 
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 2. december 2009. 

Rettelsesbladet gældende for studerende indskrevet 1. september 2009 og senere. 


