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Opasraportti

HuTK - Filosofia (2020 - 2021)

 Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa  .https://opas.peppi.oulu.fi

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden 
toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen 
lähipalveluihin  .https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut

 

Filosofia

Osoite: Filosofia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: opintoneuvoja filosofian yliopistonlehtori (täytettävänä) ja professori Jouni-Matti Kuukkanen puh. 
0294483203; opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi 
http://www.oulu.fi/filosofia/

Opinto-oikeus
Filosofian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. 

Opintojen aloittaminen
Lukukausien alussa ilmestyy filosofian opetusohjelma osana historiatieteiden opetusohjelmaa. Mahdollisesta 
informaatiotilaisuudesta kerrotaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla.

Opintoneuvonta
Opintoneuvontaa antaa filosofian yliopistonlehtori (täytettävänä) ja filosofian professori Jouni-Matti Kuukkanen 
(tieteiden ja aatteiden historian –oppiaineessa), puh. 0294483203, jouni-matti.kuukkanen(at)oulu.fi.

Katsaus oppiaineeseen
Filosofia on eräs ensimmäisistä tieteistä. Tieteellinen ajattelu alkoi filosofiana ja siksi sitä sanotaan joskus ’tieteiden 
äidiksi’. Nykyajan filosofia tutkii siitä aikanaan irtaantuneiden tieteiden yhteisiä menetelmällisiä ongelmia sekä niihin 
palautumattomia metafyysisiä kysymyksiä, inhimillisen tiedon luonnetta ja rajoja, kieltä, argumentaatiota ja logiikkaa 
sekä moraalin ja politiikan perustana olevia arvo- ja eettisiä kysymyksiä. Keskeisiä tutkimusaloja ovat metafysiikka ja 
ontologia, tietoteoria ja tieteenfilosofia, luonnon- ja ympäristön filosofia, arvofilosofia, etiikka ja yhteiskuntafilosofia. 
Filosofian historia tarjoaa kokoavan näkökulman näiden alojen kehitykseen – filosofiset ongelmat ovat osin ajattomia 
ja siksi filosofian historialla on tärkeä merkitys myös systemaattiselle filosofiselle ajattelulle. Filosofia pohtii laajasti 
myös tieteiden peruslähtökohtia koskevia metafyysisiä ja tietoteoreettisia kysymyksiä. Filosofia on siksi hyödyllinen 
sivuaine myös erityistieteiden tutkijoille. Filosofinen arvojen, etiikan ja politiikan tutkimus puolestaan edistää 
yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoaa myös aineksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
Oulussa filosofisen tutkimuksen painoaloja ovat ympäristöfilosofia, filosofian historia ja historian ja historiografian 
filosofia. Meneillään olevista tutkimushankkeista löytyy tarkempaa tietoa oppiaineen kotisivuilta http://www.oulu.fi
/filosofia.
Filosofia on todettu hyödylliseksi etenkin tutkijankoulutuksen kannalta. Sen opiskeleminen erityisesti tutkielmien teon 
tukena on kaikilla tasoilla suositeltavaa. Filosofian voi vapaasti valita sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opintoihin. 
Viime aikoina filosofian kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti, kun siitä on tullut lukion pakollinen aine. Se soveltuu 
hyvin sivuaineeksi eri alojen opettajiksi opiskeleville.
 
Sijoittuminen työelämään

https://opas.peppi.oulu.fi/
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut
http://mailto:study.humanities@oulu.fi
http://www.oulu.fi/filosofia/
http://www.oulu.fi/filosofia
http://www.oulu.fi/filosofia
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Filosofian opinnot kehittävät myös työelämän vaatimia valmiuksia erityisesti eri alojen johtotehtävissä, joissa 
joudutaan puntaroimaan toiminnan arvoja, päämääriä sekä kytkentöjä yhteiskuntaan ja ympäristöön. Filosofia auttaa 
hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja siksi siitä on hyötyä kaikissa generalistisen ajattelun taitoja vaativissa 
ammateissa: yritysten ja valtion laitosten johtotehtävissä, tutkijan, opettajan ja toimittajan töissä, eri alojen 
konsulttitehtävissä jne. Filosofian hyötyä on kuitenkin usein vaikea mitata rahassa: se edistää yleisesti sosiaalisen ja 
kulttuurisen pääoman kasvua.
 
Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita 
Filosofiasta voi suorittaa kaksi opintokokonaisuutta:

25 opintopisteen perusopinnot ja
35 opintopisteen aineopinnot

Lähes kaikki filosofian opintojaksot voidaan suorittaa kirjatentteinä Exam-järjestelmässä, erikseen sovittavina 
esseesuorituksina ja tutkielmina tai kontaktiopetukseen liittyvinä suorituksina. Poikkeuksina ovat seminaarit, joissa 
suoritustapana ovat seminaariharjoitukset ja kirjallinen työ. Exam-järjestelmän tentteihin tulee ilmoittautua vähintään 
kaksi viikkoa ennen suoritusta vastuulliselle opettajalle. Poikkeavista suoritustavoista (esseet, referaatit, tutkielmat, 
suullinen tentti) on erikseen sovittava tentaattorin kanssa.

Filosofiaa voi aineopintojen jälkeen jatkaa tieteiden ja aatteiden historia –oppiaineen syventävien opintojen filosofian 
linjalla. Historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehto tarjoaa luonnollisen mahdollisuuden jatkaa filosofian 
opintoja maisteritasolla. Filosofian syventäviin opintoihin voi jatkaa myös muissa yliopistoissa. Tällöin on haettava 
erillistä suoritusoikeutta ko. yliopistoon. Eri vaihtoehdoista antaa tarkempaa tietoa filosofian professori ja 
yliopistonlehtori.

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot 25 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tiedostaa filosofisten kysymysten erityisluonteen, niiden suhteellisen 
historiallisen pysyvyyden sekä niiden merkityksen erityistieteiden, yhteiskunnan ja kulttuurin kriittisen tarkastelun 
kannalta. Hän hahmottaa sekä filosofian teoreettisen että käytännöllisen merkityksen ja osaa esittää filosofisia 
kysymyksiä sekä eettisesti valveutuneesta arkielämästä että opiskelemiensa muiden tieteiden perusteista. Opiskelija 
tuntee filosofian keskeiset peruskäsitteet ja tärkeimmät teoreettisen ja käytännöllisen filosofian osa-alueet. Hän 
tuntee filosofian tärkeimmät klassiset ajattelijat sekä filosofian historian kehitysvaiheet. Opiskelija ymmärtää ja osaa 
tulkita helpohkoja klassisia tekstejä. Hänellä on perusvalmiudet käydä rakentavaa filosofista dialogia 
seminaaritilanteessa.

Aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa opiskelijalle muodostuu tarkempi kokonaiskäsitys filosofian nykysuuntausten teoreettisista 
lähtökohdista ja hän tuntee myös suomalaisen filosofian uudempaa kehitystä. Opiskelija syventää tietojaan 
tieteenfilosofiasta ja oppii hahmottamaan tieteen ja tiedon historiallisuutta. Hän tutustuu arvofilosofian peruspiirteisiin 
ja eettisten teorioiden sovellutuksiin globaalien ongelmien tarkastelussa. Opiskelija tunnistaa vähitellen omat 
filosofisen kiinnostuksen kohteensa tutustumalla jonkin erityisalan kirjallisuuteen ja vie kiinnostuksen kohteitaan 
tutkimukselliseen suuntaan seminaarityöskentelyn välityksellä. Hän voi syventää myös kuvaansa filosofian 
klassikoista seminaarityön kautta. Hän kehittää edelleen dialogisia taitojaan seminaarikeskustelun ja mahdollisten 
opintopiirien ym. kommunikatiivisten työtapojen välityksellä.

Opintojaksot

Perusopinnot, 25 op:
700600P Johdatus filosofiaan, 5 op
700601P Filosofian historia, 5 op
700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op
700619P Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka, 5 op
700620P Klassinen teos ja sen tulkinta, 5 op 

Aineopinnot, 35 op:
700621A Suomen kulttuurifilosofinen perinne, 5 op
700622A Nykyajan filosofia, 5 op
700623A Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan, 5 op
700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa, 5 op
700625A Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan, 5 op
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700626A Filosofian erikoisalat, 5 op
700627A Tutkimusseminaari, 5op 

 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

700624A: Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa, 5 op
700618P: Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op
700626A: Filosofian erikoisalat, 5 op
700601P: Filosofian historia, 5 op
700600P: Johdatus filosofiaan, 5 op
700620P: Klassinen teos ja sen tulkinta, 5 op
700622A: Nykyajan filosofia, 5 op
700621A: Suomen kulttuurifilosofinen perinne, 5 op
700623A: Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan, 5 op
700625A: Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan, 5 op
700619P: Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka, 5 op
700627A: Tutkimusseminaari, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

700624A: Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii hahmottamaan arvojen merkitystä ihmisoikeuksien, kulttuurin ja luonnon konteksteissa sekä 
ymmärtää globalisaation poliittisia ja eettisiä ongelmia
Järjestämistapa:
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Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Kaksi seuraavista teoksista:
Sihvola: Maailmankansalaisen etiikka,
Gylling: Kehityksen etiikka ja filosofia,
Haapala & Oksanen: Arvot ja luonnon arvottaminen,
Oksanen Ympäristöetiikan perusteet
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Filosofian yliopistonlehtori

700618P: Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja yhteiskuntafilosofian klassiset ajatusmallit antiikista 
nykyaikaan
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
 
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Pietarinen & Poutanen: Etiikan teorioita ja Mäki: Kaksi universalistista moraaliteoriaa sekä Liedman: Från Plato till 
kriget mot terrorismen tai Koikkalainen: Klassiset poliittiset ajattelijat
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Filosofian yliopistonlehtori

700626A: Filosofian erikoisalat, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -
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Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700626A Filosofian erikoisalat (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelija muodostaa syventävän käsityksen jostain filosofian erikoisalasta ja sen ajankohtaisista 
tutkimuskysymyksistä
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentotentti tai examin henkilökohtainen tenttii
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Yksi seuraavista erikoisaloista:
a) metafysiikka: Jutui: Johdatus metafysiikkaan
b) tietoteoria: Lammenranta: Tietoteoria
c) erityistieteiden filosofia: Heisenberg:   Sintonen:   Meurman-Fysiikan filosofia tai Biologian filosofian näkökulmia tai
Solin & Pyysiäinen: Ihmistieteet tänään
d) ympäristöfilosofia: Oksanen: Y   Väyrynen: mpäristöfilosofia tai Ympäristöfilosofian historia Maaäitimyytistä 
Marxiin
e) historianfilosofia: Kuukkanen: P   Väyrynen & Pulkkinen: Historian ostnarrativist Philosophy of Historiography tai
filosofia  Väyrynen & Pulkkinen: tai Historian teoria
f) filosofinen estetiikka: Vuorinen: Estetiikan klassikoita
g) mielenfilosofia: Määttänen: Mielenfilosofia
h) uskonnonfilosofia: Helenius: Uskonnonfilosofia.
Sopimuksen mukaan voi valita myös muita filosofian erikoisaloja.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai examin henkilökohtainen tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Filosofian yliopistonlehtori

700601P: Filosofian historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jouni-Matti Kuukkanen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700601P Filosofisen ajattelun historia (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä
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Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää filosofian keskeisten kysymysten ja suuntausten historiaa antiikista 1900-luvulle sekä tuntee 
alan keskeisten klassikkojen ajattelua
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Nordin:  TAI seuraavat teokset: Kenny: , s. Filosofian historia The Oxford Illustrated History of Western Philosophy
1-106 (antiikki ja keskiaika) ja Warburton: .A Little History of Philosophy
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
 
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Jouni-Matti Kuukkanen

700600P: Johdatus filosofiaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700600P Johdatus filosofiaan (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää filosofian erityisluonnetta kriittisenä ajatteluna ja hänellä on näkemys filosofian merkityksestä 
ihmisen olemassaolon, kulttuurin ja yhteiskunnan kokonaisuudessa
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
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Rydenfeld & Kovalainen: Mitä on filosofia?, Sajama: Arkipäivän filosofiaa ja Väyrynen Kari: 
Viisauden haaste
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
 
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Filosofian yliopistonlehtori

700620P: Klassinen teos ja sen tulkinta, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700620P Klassinen teos ja sen tulkinta (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan itsenäisesti filosofian klassikkoja sekä valmistamaan pienimuotoisen 
tutkielman rajatusta teemasta ja keskustelemaan siitä ryhmässä
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Seminaariharjoitukset
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Luettelo soveltuvista klassikoista saatavissa vastuuhenkilöltä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Seminaariharjoitukset
Arviointiasteikko:
 0-5
Vastuuhenkilö:
Filosofian yliopistonlehtori

700622A: Nykyajan filosofia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jouni-Matti Kuukkanen
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Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700622A Nykyajan filosofia (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee monipuolisesti 1900- ja 200-luvun filosofian keskeisiä suuntauksia: etenkin analyyttinen filosofia, 
fenomenologia, hermeneutiikka ja marxismi
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Niiniluoto & Saarinen: Nykyajan filosofia
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Jouni-Matti Kuukkanen

700621A: Suomen kulttuurifilosofinen perinne, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700621A Suomen kulttuurifilosofinen perinne (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Suomi
Sisältö:
Opiskelija tuntee suomalaisen filosofian historiaa 1900-luvulla erityisesti arvofilosofian, etiikan ja kulttuurifilosofian 
piirissä
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijjat
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Oppimateriaali:
Salmela: Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Filosofian yliopistonlehtori

700623A: Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jouni-Matti Kuukkanen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700623A Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalle muodostuu syventävä käsitys analyyttisen tai mannermaisen filosofian ajankohtaisista 
tutkimusongelmista
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
JOKO a) analyyttinen filosofia:  Glock:   Schwartz: joko What is Analytic Philosophy? tai A Brief History of Analytic 

  Raatikainen: Philosophy from russel to Rawls tai Ajattelu, kieli, merkitys
TAI b) mannermainen filosofia:  Tontti:  ja Gadamer:   Habermas: joko Tulkinnasta toiseen Hermeneutiikka tai Järki 

 ja White: , s. 1–166  Haapala: ja Kommunikaatio The Cambridge Companion to Habermas tai Heidegger, 
  Adorno & Horkheimer & Marcuse:  ja Horkheimer & Adorno: ristoriitojen filosofi tai Järjen kritiikki Valistuksen 

.dialektiikka
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Jouni-Matti Kuukkanen (analyyttinen filosofia) ja f  (mannermainen filosofia)ilosofian yliopistonlehtori

700625A: Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan, 5 
op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jouni-Matti Kuukkanen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700625A Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan (AVOIN YO) 5.0 
op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalle muodostuu syvällinen käsitys tieteenfilosofian ajankohtaisista ongelmista sekä tieteen historian, 
historianfilosofian ja historiografian teoreettisista kysymyksistä
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luennot, seminaariharjoitukset tai Examin henkilökohtainen tentti
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Joko Kiikeri & Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena ja Kuhn: Tieteellisten vallankumousten 
rakenne  Curd ym.: Philosophy of Science, The Central Issues, s. 1045–1300   DeWitt: tai   tai
Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science  Väyrynen & tai
Pulkkinen: Historian filosofia  Kuukkanen: Postnarrativistic Philosophy of Historiography  tai tai
Väyrynen & Pulkkinen: Historian teoria  Kuukkanen (toim.): Philosophy of History: Twenty-tai
first Century Perspectives  valikoima tekstejä sopimuksen mukaantai .

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai examin henkilökohtainen tentti, seminaariesitys
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Jouni-Matti Kuukkanen

700619P: Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jouni-Matti Kuukkanen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700619P Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi, englanti
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Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee yleisen tieteenfilosofian perusongelmia ja ihmistieteiden erityiskysymyksiä. Hän tuntee kriittisen 
argumentaation perusperiaatteet tai hallitsee muodollisen logiikan perusteet
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentotentti tai examin henkilökohtainen tentti
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Raatikainen:  ja  Niiniluoto:   Chalmers: Ihmistieteet ja filosofia joko Tieteellinen päättely ja selittäminen tai What is 

  Ladyman:   Kakkuri-Knuuttila: Argumentti ja This Thing Called Science tai Understanding Philosophy of Science tai
, s. 1–113, 158–272 ja 303–403.kritiikki

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Jouni-Matti Kuukkanen

700627A: Tutkimusseminaari, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700627A Tutkimusseminaari (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy filosofisen tutkielman tekemiseen ja kriittiseen keskusteluun jonkin ajankohtaisen 
tutkimusteeman kautta
Järjestämistapa:
Seminaariharjoitukset
Toteutustavat:
Tutkielman laatiminen
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen seminaariharjoituksiin ja tutkielman laatiminen
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Jouni-Matti Kuukkanen
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