Kursplan för kursen

Hermeneutik, 7,5 högskolepoäng
Hermeneutics, 7,5 ECTS credits
Fastställd den 17 mars 2015 av Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott,
Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen.
Allmänt
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och är en fördjupningskurs för
forskarstuderande.
Förkunskapskrav
Tillträde till kursen har den som bedriver forskarstudier vid universitet
eller högskola.
Kursens innehåll
Kursen behandlar den hermeneutiska tanketraditionen, i juridiken och i
filosofin. Den ställer frågan om det hermeneutiska tänkandets potentiella
följder för rättsvetenskapens praktik. Under kursens gång bekantar sig
studenterna med den moderna hermeneutikens upprinnelse, i filologin
och filosofin hos Schleiermacher och i juridiken hos Savigny, samt med
ett urval av för den så kallade filosofiska hermeneutiken centrala texter
(Nietzsche, Heidegger, Gadamer) för att till sist konfronteras med frågan
om det hermeneutiska tankegodsets öde och ställning i modern och
eftermodern rättsvetenskap. Denna sista fråga ställs specifikt i relation
till kursdeltagarens egen forskning.
Kursens mål som förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenterna ha förmåga
 att självständigt och reflexivt förhålla sig till den hermeneutiska
traditionens centrala teman och tankefigurer
 att i någon mån orientera sig i hermeneutikens kanon
 att självständigt omsätta hermeneutiskt tänkande i sitt eget
skrivande
 att bedöma avståndet till andra inflytelserika tankeströmningar
och självständigt förhålla sig till skillnaderna

Betygskriterier
Kursbetygen är Godkänt och Underkänt. Vid betygssättningen blir det
avgörande huruvida studenten på ett godtagbart sätt och med acceptabel
språkbehandling har visat prov på de förmågor som förväntas som
studieresultat enligt ovan.
Undervisning
Undervisningen bedrivs i seminarieform. Seminarierna är textbaserade
och syftar till att iscensätta fria akademiska samtal kring frågor som
texterna väcker.
Undervisningen är obligatorisk, med undantag för ett tillfälle.
Kursföreståndaren kan medge dispens från obligatoriet.
Den närmare uppläggningen av kursen framgår av bifogad
undervisningsplan.
Undervisningen bygger på den kurslitteratur som anges i den bilagda
förteckningen.
Examination
För att bli godkänd på kursen krävs att obligatoriet fullgjorts (se ovan).
Vid kursens slut fullgör studenterna en skriftlig uppgift. Betyg på kursen
sätts på grundval av denna uppgift. Se vidare i bifogad
undervisningsplan. Vid synnerliga skäl kan examinationen utformas på
annat sätt, exempelvis genom muntlig tentamen. För den som
underkänts erbjuds möjlighet till omtentamen (i enlighet med vad som
framgår av bifogad undervisningsplan).
Det är inte tillåtet att försöka vilseleda när en studieprestation annars
ska bedömas. Det är fusk att utge annans text för att vara ens egen. Den
som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls. Universitetets
disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en
period om högst sex månader.
De betyg som ges på kursen är godkänd, G, och underkänd, U.
Bilagor till kursplanen
1. Undervisningsplan
Delegationer
Det delegeras till kursföreståndaren att utfärda undervisningsplan och
litteraturförteckning.

