AK205X Examensarbete inom filosofi, avancerad
nivå 15,0 hp
Degree Project in Philosophy, Second Cycle
Kursplan för AK205X gäller från och med HT07
Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnad

Lärandemål
Kursen ska resultera i att den studerande skriver en magisteruppsats som består av en fördjupning inom ett för teknik,
teknikvetenskap, naturvetenskap eller matematik relevant område av filosofin. Magisterarbetet skall innebära en
tillämpning av tidigare förvärvade kunskaper inom filosofin. Det skall utveckla förmågan till självständigt arbete samt
innebära att studenten sätter sig in i och fördjupar sig i ett nytt ämne. Målet är vidare att den studerande skall tränas i
filosofisk metod samt i skriftlig och muntlig redovisning.

Kursens huvudsakliga innehåll
Den filosofi som bedrivs vid KTH har inriktning mot teknik och teknikvetenskap. Detta är ett brett forskningsområde,
eftersom tekniken och dess grundvetenskaper har mångfacetterade kontaktytor mot filosofin. Exempel på särskilt
berörda delområden av filosofin är kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, beslutsteori, logik och moralfilosofi. Även frågor
om teknikens effekter och dess roll i samhället behandlas inom ämnet.
Filosofiämnet har vid KTH en stark betoning av samarbete med andra discipliner. Det innebär att begreppsanalys och
andra filosofiska metoder kombineras med empirisk kunskap som tas fram med teknik-, natur-, samhälls- och
beteendevetenskaplig metod.
Magisteruppsatsen utförs individuellt eller gemensamt av två studenter. I det senare fallet skall de individuella
insatserna tydligt kunna åtskiljas. Tidsåtgången för den enskilde studerande skall motsvara 10 veckors heltidsstudier.
Magisteruppsatsens ämne kan föreslås av studenten, lärare, eller någon utomstående beställare. Studenten utformar en
arbetsplan. Senast då arbetsplanen är godkänd utses en handledare, som studenten skall kunna rådgöra med fortlöpande
under arbetets gång.
Magisteruppsatskursen skall resultera i en uppsats som visar att den studerande tränats i vetenskapligt arbets- och
redovisningssätt.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Behörighet
Magisteruppsatsen utgör en obligatorisk delkurs i magisterutbildningen i teknikvetenskapens filosofi.
Förkunskapskraven består, utöver antagningskraven, av minst 15 hp av de filosofikurser som inräknas i denna
utbildning, eller dokumenterat motsvarande förkunskaper.
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Litteratur
Relevant kurslitteratur beroende på vald projektuppgift.

Examination
XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg
För examination krävs godkänd och seminariebehandlad uppsats.
(Skriftlig rapport 15 hp; A-F)
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