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Filosofi og 
Videnskabsteori
Klimaforandringer, global fattigdom og 
den digitale revolution af vores samfund er 
eksempler på konkrete udfordringer som 
kandidatuddannelsen i Filosofi og Viden-
skabsteori har et særligt fokus på at forstå og 
forsøge at besvare. Uddannelsen sætter dig 
i stand til at identificere og forstå de centrale 
argumenter, der bliver fremført af politikere 
og videnskabsfolk i forhold til tidens store 
spørgsmål.

Filosofi og Videnskabsteori giver dig red-
skaber til at tage stilling til og begrunde dine 
holdninger og udfordre andres argumenter. Vi 
udfordrer tankegods og traditioner, der bliver 
taget for givet og finder løsninger, der gør det 
muligt at finde nye veje, der peger i retning af 
en bedre verden. 

De humanistiske uddannelser på RUC er 
kendetegnet ved kritisk stillingtagen til og 
interesse for de udfordringer, som mennesker 
er stillet overfor i dag. Vi engagerer os i sam-
fundet omkring os og forholder os til, hvordan 
sproget, litteraturen, historien, kulturen og 
tænkningen former - og bliver formet af - den 
verden vi lever i. Vi betragter ikke alene huma-
nistisk viden som en bærende søjle i viden-
skaben, men også som en viden der er med til 
at forme, hvem vi ønsker at være. 

Særlige kendetegn ved Filosofi og Videnskab-
steori på RUC:

•  RUC er det eneste universitet i Danmark, 
hvor du kombinerer Filosofi og Viden-
skabsteori. 

•  Vi har en mentorordning, hvor alle stude-
rende bliver tilbudt en fast underviser/
forsker som mentor.

•  Vores semestersymposion, hvor de an-
satte ved hvert semesterstart præsenterer 
highlights fra deres forskning.

•  Den filosofiske middag, hvor studerende 
og undervisere hvert semester spiser 
sammen. 

•  Et inkluderende videnskabeligt miljø, 
hvor studerende kan deltage ved faglige 
arrangementer og i forskningen.

•  En tværfaglig nysgerrighed, hvor vi ikke er 
bange for at trække på mange forskellige 
videnskabelige og filosofiske traditioner 
og bringe disse i dialog med hinanden. 

•  Som studerende på Filosofi og Viden- 
skabsteori tager du ikke alene en kan-
didatuddannelse, men bliver del af et 
fællesskab for livet.   
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Indhold

! Bemærk, at ovenstående er et eksempel på et anbefalet studieforløb. 
Kurser, projekter, praktik og meritgivende udenlandsophold kan variere 
for den individuelle studerendes studieforløb.

1. år 2. år

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER

Tendenser i moderne 
videnskabsteori

[Kursus]

10 ECTS

Humanistisk  
laboratorium

[Kursus]

10 ECTS

Filosofi i verden –  
verden i filosofien

[Kursus]

10 ECTS

Speciale

30 ECTS

Valgkursus

5 ECTS

Digital kultur
[Kursus]

5 ECTS

Valgkursus

5 ECTS

Klassiske og moderne 
værker i filosofi og 

videnskabsteori
[Projekt]

15 ECTS

Humaniora i  
samfundet

[Projekt]

 
15 ECTS

Filosofisk analyse  
og forandring

[Projekt] 
 

eller 
 

Projektorienteret 
praktikforløb

15 ECTS
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1. 
SEMESTER

2. 
SEMESTER

3. 
SEMESTER

4. 
SEMESTER

Formålet er at forstå 
principperne bag 
samt de praktiske 
bevæggrunde for 
udviklingen af mo-
derne videnskabs- 
teori og begribe 
relationen mellem 
filosofi, videnskab 
og videnskabste-
ori. Semestret har 
også fokus på at 
håndtere komplekse 
problemstillinger og 
argumenter i filosofi 
og videnskabsteori.

Formålet er at 
udvikle din evne til at 
arbejde problemori-
enteret på tværs af 
fag. Studerende fra 
Filosofi og Viden-
skabsteori arbejder 
sammen med stu-
derende fra Historie 
og Dansk om at 
udforske humani-
stiske perspektiver 
på samfund, kultur, 
erhverv og digita-
lisering og udvikle 
humanioras kritiske 
og løsningsanvi-
sende potentialer i 
relation til eksterne 
aktører.

Formålet er, at du 
som studerende får 
en klar indsigt i sam-
spillet mellem filosofi 
og det omgivende 
samfund, herunder 
hvordan kandidater 
fra uddannelsen 
har benyttet deres 
kvalifikationer i 
forskellige sammen-
hænge. Vi opfordrer 
og hjælper desuden 
de studerende på 
dette semester med 
at komme i relevant 
praktik.

Det sidste semester 
indeholder specialet, 
hvor formålet er at 
tilegne sig forsk-
ningsbaseret viden 
om specialets emne. 
Specialet kan med 
fordel skrives i et 
samarbejde med en 
offentlig organisati-
on eller en virksom-
hed.

Uddannelsenn i Filosofi og Videnskabsteori kombinerer en stærk teoriforståelse med et fokus 
på tværvidenskab, samfundsmæssig engagement og arbejdsrelevante kompetencer.  
Valgfagene på 1.og 3. semester vil blive udbudt under inddragelse af de studerendes interesser. 
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Studieform
 
Som studerende ved Filosofi og Videnskabsteori bliver du del af et engageret humanistisk miljø. 
Det sikrer vi gennem projektarbejdet, hvor I arbejder i grupper og har jævnlige møder med en vej-
leder, men også gennem sociale og faglige arrangementer. Samarbejdet på tværs af humaniora 
understøttes desuden ved, at kandidatuddannelsen har et fællessemester med Dansk og Historie, 
hvor studerende og undervisere fra alle tre uddannelser deltager. I kursusundervisningen gør vi 
ekstra meget ud af, at inddrage vores studerende.

STUDIEFORMEN ER EN KOMBINATION AF

• Problemorienteret projektgruppearbejde

• Kurser, der er organiseret som undervisning i mindre hold, hvor der arbejdes aktivt med 
teorier, metoder og problemstillinger i et samspil mellem underviser og studerende

Projektarbejdet og vejledning vægtes højt på RUC. Der lægges også vægt på, at du selv får 
erfaring med produktionen og bearbejdning af empiri samt den praktiske anvendelse af teori 
og metoder.

På alle kandidatuddannelser er der mulighed for projektorienterede praktikforløb og/eller  
meritgivende studier på andre universiteter i ind- og udland.

50 %
kurser

50 %
projektarbejde

Brug din teori i  
praksis på  

en problemstilling

Din teoretiske  
værktøjskasse
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Kunstens emancipatoriske potentiale: 
En analyse af æstetisk filosofi fra Kant 
til Deleuze 

Hvad betyder vores menneskesyn/
natursyn for hvordan vi forholder os til 
klimaforandringer? 

Hvad kan og bør det enkelte individ 
gøre for at formindske global fattig-
dom? 

Hvad er en seksuel krænkelse, og hvor-
dan kan vi formindske antallet af disse 
krænkelser? 

Menneskets vilkår - Hannah Arendts 
syn på det menneskelige fællesskab  

Økologi og teknologi i den antropocæne 
tidsalder 

Hvad kendetegner videnskabelig viden 
til forskel fra alternativ viden?  

Sandhedskrisen i feministisk perspek-
tiv: Flere stemmer fremmer viden- 
skaben 

Projekteksempler
I projekterne og specialet har du mulighed for at dykke ned i en konkret problemstilling, som du 
er særligt interesseret i. Her er en række konkrete projekt- og specialeemner, der viser, at mulig-
heder og interesser inden for Filosofi og Videnskabsteori spænder bredt:
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”Jeg bruger den filosofiske  
tilgang hver dag, og den er  
særlig brugbar, når jeg skal  
sætte mig hurtigt ind i nye emner  
og strikke mange forskellig- 
artede informationer sammen  
til en samlet helhed af brugbar  
viden. Den filosofiske tilgang  
kommer for alvor i spil, når jeg  
skal formidle og vejlede, da jeg  
arbejder sammen med mange,  
der kommer fra vidt forskellige  
faglige baggrunde og erfarings-
grundlag.” 
 
Lars Johansson, fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen
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At kunne afgrænse et problem og identificere de faglige ressourcer som løsningen 
af et problem kræver. 

At kunne identificere og kritisk analysere centrale argumenter for og imod en given 
problemstilling. 

At foretage etiske evalueringer af menneskets handlinger og politiske tiltag.  

I samarbejde med andre at gennemføre filosofiske og videnskabsteoretiske under-
søgelser, diskussioner og formidlingsopgaver. 

Kompetencer
Du opnår følgende kompetencer: 
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Karriere
Som kandidat i Filosofi og Videnskabsteori er 
du en vigtig vidensmedarbejder i alle typer 
af virksomheder, organisationer og offent-
lige institutioner. Det kan være alt lige fra at 
være med til at udarbejde og formidle etiske 
retningslinjer i en kommune eller en privat 
virksomhed, til at arbejde som projektleder 
hos en NGO eller være fuldmægtig i statslige 
styrelser og ministerier. 

Vores kandidater får ofte arbejde inden for 
rådgivnings- og konsulentarbejde, planlæg-
ning og evaluering, formidling og voksenun-
dervisning. Typiske jobtitler er konsulent, fuld-
mægtig, underviser, formidler, projektleder og 
selvstændig. Cirka 10 % af vores kandidater 
har skabt en selvstændig virksomhed.
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Du kan finde adgangskrav, ansøg-
ningsfrister og øvrig information 
om Filosofi og Videnskabsteori på 
Roskilde Universitet her:

ruc.dk/kandidat/filosofi-og- 
videnskabsteori

Kontakt os, hvis du har spørgsmål 
om Filosofi og Videnskabsteori:

Studie- og Karrierevejledningen 
Mail: vejledning@ruc.dk 
Telefontid: Man - fre 10.00 - 11.30 
Telefon: 4674 2424

Mere information

http://ruc.dk/kandidat/filosofi-og-videnskabsteori
http://ruc.dk/kandidat/filosofi-og-videnskabsteori
mailto:vejledning%40ruc.dk?subject=

