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 Informasjonsdokument EXPHIL03
Eksamenstiden er fra 9:30 til 12:00. Du velger målform i menyen til høyre. Besvarelsen blir
automatisk levert når tiden går ut. Merk at det kan ta noen minutter før du kan se at det er levert i
Inspera.
 
Eksamen består av to deler: 
1.    Innlevering av semesteroppgave 
2.    Eksamensspørsmål
 
Semesteroppgaven skal leveres som en PDF-fil. Eksamensspørsmålene skal besvares i
Insperas teksteditor. Det lagres automatisk hvert 15. sekund.
 
Vær oppmerksom på følgende (oppdatert 14. mai) : Vi anbefaler at du har oppdatert til aller siste
versjon av nettleseren du bruker. Generelt anbefaler vi at du bruker nettleseren Firefox.
Forrige versjon av nettleserne Edge og Chrome har en feil. Dersom du bruker "backspace"
(sletteknappen) i tekstfelt kan du få slettet et helt avsnitt. Dersom du opplever dette, kan du enten
bruke angrefunksjonen i Inspera eller tastekombinasjonen Ctrl+z (cmd+z på Mac) for å angre
slettingen.
Du kan altså unngå feilen helt ved å bruke siste versjon av nettleseren din.
 
Besvar TO av de TRE oppgavene i eksamensspørsmålsdelen. For alle oppgavene gjelder det at
du bør svare nøyaktig på det det spørres om i tillegg til å redegjøre for ulike argumenter som
inngår i pensum. Der du blir bedt om å trekke inn tekster står du fritt til å velge bidrag fra hele
pensum, men det bør komme frem av besvarelsen din hvorfor disse er relevante i forhold til
oppgaven.
 
Anbefalt tidsbruk: opp til én time per oppgave.
 
Du må være kjent med reglene for sitat- og kildebruk ved eksamen. Brudd på reglene kan føre til
mistanke om fusk/forsøk på fusk og kan få alvorlige konsekvenser for deg som student. Se e-post
tilsendt 28. april for mer informasjon.
 
For retningslinjer om eksamen, se
 
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/v21/eksamen-retningslinjer.html
 
Dersom du har tekniske problemer under eksamen, ring 22 84 10 70. Du finner en nyttig nettside
med spørsmål og svar om gjennomføring av eksamen i Inspera her:
https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/sporsmal-og-svar-eksamen.html
 
Hvis du har faglige spørsmål til oppgaven underveis, kan du kontakte faglærer:
- Kari Sletnes: tlf: 22 85 75 43 /995 44 539  (ikke SMS)
 
Lykke til på eksamen!
 
 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/v21/eksamen-retningslinjer.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/sporsmal-og-svar-eksamen.html
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1 Semesteroppgave
Semesteroppgave
Her skal du laste opp semesteroppgaven din.

 

Last opp semesteroppgaven her. Maks én fil.

Følgende filtyper er tillatt: .pdf  Maksimal filstørrelse er 2 GB.

 

  Velg fil for opplasting

Maks poeng: 0
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2 Eksamensspørsmål
Svar på to av tre spørsmål:

1. Er sosialt konstruerte kategorier uvitenskapelige? Diskuter med utgangspunkt i Haslanger
og trekk inn minst en annen tekst fra pensum i din diskusjon.

 

2. Ifølge Kant kan man vite at 7 + 5 = 12 uten hjelp fra sansene. Diskuter, og trekk inn to ulike
bidrag fra pensum i din diskusjon.

 

3. Er en handlings konsekvenser avgjørende for om handlingen er moralsk rett eller gal? Trekk
inn minst to tekster fra pensum i ditt svar.

Skriv ditt svar her

 

Format                    Σ

 

 

Words: 0

Maks poeng: 0
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