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1 Generell informasjon EX-100 15.12.2016
Emnekode: EX-100
Emnenavn: Examen philosophicum
 
Dato: 15.12.2016
Varighet: 09:00-14:00
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader: Både del 1 og del 2 skal besvares
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og læringsformål.
Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette. Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

 

Ja

Nei

Maks poeng: 0

2 EX-100 15/12-16 Del 1: Filosofihistorie
Besvar en, og kun en, av følgende to oppgaver:
 
Oppgave 1:
Redegjør for hvordan filosofien oppstod og hvilke spørsmål naturfilosofene var opptatt av å besvare.
 
Oppgave 2:
Redegjør for David Humes erkjennelsesteori og dens konsekvenser for synet på naturvitenskap.
 
 
Skriv ditt svar her...

 

Format                     Σ  
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Maks poeng: 10

3 EX-100 15/12-16 Del 2: Etikk
Besvar en, og kun en, av følgende to oppgaver:
 

1. Gjør rede for hovedideene i Kants etikk, med særlig vekt på hans begrep om autonomi. Har vi fri vilje, ifølge
Kant? Begrunn svaret.

 

2. Gjør rede for hovedtrekkene i utilitarismen som etisk teori. Sammenlign deretter utilitarismens begrep om
lykke (også kalt nytte og velferd) med Aristoteles’ begrep om lykke.

 
Skriv ditt svar her...

 

Format                     Σ   

 

Words: 0

Maks poeng: 10
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