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 EX-100 H-19, generell informasjon
Emnekode: EX-100
Emnenavn: Examen Philosophicum
 
Dato: 03.12.3019
Varighet: 5 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
-------------------------------
 
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?
Velg et alternativ

 

Ja

Nei



2.12.2019 EX-100 1 Examen philosophicum

https://uia.inspera.no/admin#deliver-test/50071084 2/3

1 EX-100 H-19, Del 1, Velg EN av to oppgaver
Gjør én – og bare én – av følgende to oppgaver:
 
Enten:
Gjør rede for Platons syn på erkjennelse.
 
Eller:
Gjør rede for hvordan Descartes benytter metodisk tvil for å finne fram til et sikkert
grunnlag for kunnskapen. Redegjør så for hvordan Descartres begrunner at vi kan stole
på vår erkjennelse av verden.
Nynorsk:
 
 
 
Skriv ditt svar her...
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2 EX-100 H-19 Del 2: Etikk, Velg EN av to oppgaver
 
Gjør én – og bare én – av følgende to oppgaver:
 
Enten:
(3) Gjør rede for Kants etikk. Legg særlig vekt på det kategoriske imperativ og begrepet
autonomi, samt frihet og ansvar. Ville Aristoteles (en dydsetiker) ha vært enig med Kant i
at det alltid er moralsk galt å lyve? Begrunn svaret.
 
Eller:
(4) Gjør rede for Utilitarismen som etisk teori. Legg særlig vekt på prinsippet om likhet og
problemet med rettferdighet. Ville Aristoteles (en dydsetiker) ha vært enig med
Utilitarismen i at lykke er å oppnå mest mulig velferd? Begrunn svaret.

 
Skriv ditt svar her...
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