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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.
Programmets uppläggning

Kandidatprogram i filosofi och lingvistik behandlar språkfilosofiska och språkvetenskapliga frågeställningar.
Det ger en grundläggande allmän kompetens inom den teoretiska filosofin, med en bestämd inriktning mot
språkfilosofi och logik, samt en grundläggande kompetens inom allmän lingvistik.
Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier om sammanlagt 180 högskolepoäng, varav de första fyra
terminerna är programobligatoriska. Under de avslutande två terminerna väljer studenten själv inriktning.
De programobligatoriska terminerna består av grundläggande kurser i teoretisk filosofi och i lingvistik om
sammanlagt 120 högskolepoäng. Inriktningsåret (60 högskolepoäng) inleds med en termin då studenten kan
välja att antingen bredda sig utanför programmets huvudområden, eller att fördjupa sig inom filosofi eller
lingvistik. Sista terminen av inriktningsåret väljer studenten specialisering mot filosofi eller lingvistik, vilket
innebär att skriva examensarbete för kandidatexamen inom det valda huvudområdet.
En närmare beskrivning av valmöjligheterna under inriktningsåret återfinns under rubriken kurser i denna
utbildningsplan.
Programmet har en tvärvetenskaplig profil.
Beroende på vald inriktning ger programmet behörighet till utbildning på avancerad nivå i filosofi eller
lingvistik.
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men vissa enstaka valbara kurser kan ges på engelska.
Programmet ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Institutionen för lingvistik.
Mål

Filosofie kandidatexamen
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Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området
samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper,
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Kurser

Studiegång och obligatoriska kurser
Termin 1
Teoretisk filosofi I, 30 högskolepoäng (huvudområde filosofi)
Termin 2
Teoretisk filosofi II, 30 högskolepoäng (huvudområde filosofi)
Termin 3
Lingvistik I, 30 högskolepoäng (huvudområde lingvistik)
Termin 4
Lingvistik II, 30 högskolepoäng (huvudområde lingvistik)
Termin 5
Termin 5 väljer studenten antingen kurser från filosofiämnets och/eller från lingvistikämnets utbud, och/eller
andra kurser vid Stockholms universitet som sanktioneras av programmets hemvist (Filosofiska institutionen).
En lista över kurser (till exempel kurser inom statistik, psykologi och matematik) som studenten kan välja för
termin 5 publiceras på programmets hemsida, på http://www.philosophy.su.se/.
Termin 6
Termin 6 väljer studenten inriktning mot kandidatexamen inom filosofi eller inom lingvistik, enligt
följande:
Inriktning mot teoretisk filosofi
Teoretisk filosofi – kandidatkurs, 30 högskolepoäng (huvudområde filosofi)
eller
Inriktning mot lingvistik
Allmän språkvetenskap – kandidatkurs, 30 högskolepoäng (huvudområde lingvistik)
För specificerade kunskapskrav se respektive kursplan.
Omfattningen av kurser på avancerad nivå är begränsad till högst 30 högskolepoäng.
Examen

Programmet leder till Filosofie kandidatexamen i filosofi eller lingvistik, beroende på val inom programmet.
Övrigt
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Övergångsbestämmelser:
När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt denna utbildningsplan dock senast efter programmets nominella löptid plus två år. Därvid gäller i första
hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna alternativt erbjuds
likvärdig utbildning.
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