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Studieplan 2009/2010

Examen Facultatum

Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 10.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner
for lavere grad i høyere utdanning.

Innledning

Examen facultatum gir studentene grunnleggende kunnskaper om vår kulturs filosofiske og etiske
tradisjon, samt moderne vitenskapelig tenkemåte. Høgskolen har i dag en rekke utdanningsløp som
fører fram til bachelor- og mastergrad, og det vil være mulig at examen examen facultatum inngår som
en del av disse utdanningene.

Læringsutbytte

Ved sluttført studium skal studentene ha tilegnet seg en grunnleggende generell oversikt over moderne
vitenskapsteori og i tillegg ha kunnskaper om vitenskapsteoretiske tradisjoner innenfor naturvitenskap,
humaniora og samfunnsvitenskap. De skal utvikle holdninger og ferdigheter som setter dem i stand til å
vurdere og diskutere emner fra disse fagområdene kritisk.

Målgruppe

Studiet retter seg mot studenter på bachelorprogram. Studenter som ikke er tatt opp på et
bachelorprogram, kan også søke studiet.

Kompetanse

Studiet kan inngå som en del av et bachelorstudium.

Opptakskrav fritekst

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres normalt som forelesninger, med innslag av seminar og eventuelle
fagdiskusjoner på Fronter.

Vurderingsformer

Obligatorisk arbeidskrav
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Bestått et essay over et selvvalgt emne fra pensum på 5-7 sider.

 

Avsluttende eksamen.

En skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Internasjonalisering

Ikke relevant.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

En generell oversikt over vitenskapsteorien, samt utvalgte emner fra de naturvitenskapelige,
humanistiske og samfunnsfaglige fagtradisjoners vitenskapsteoretiske tenkning vil bli forelest.

Emneoversikt 

Emner

 Studiepoeng År 1

Examen facultatum

 10 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/6983
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Emneoversikt

2EXFAC100 Examen facultatum

Emnekode: 2EXFAC100

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Læringsutbytte

Studentene skal få en generell oversikt over vitenskapsteorien.

Innhold

Emner fra de naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsfaglige fagtradisjoners
vitenskapsteoretiske tenkning.

Organisering og arbeidsformer

Undervisningen organiseres normalt som forelesninger, med innslag av seminar og fagdiskusjon på
høgskolens e-læringssystem

Vurderingsordning

4 timers eksamen

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap


