Kode/emnegruppe: EXP 100 Examen Philosophicum
Kode/emne/studiepoeng: EXP 104 Psykologiens historie (innpassing) (5 studiepoeng)
Dato: Tirsdag 28.5. 2013

KL: 09:00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Framveksten av kognitiv psykologi fra 1950-tallet og fram til i dag har vært beskrevet som
«den kognitive revolusjon». Gjør først rede for viktige trekk ved kognitiv psykologi. Drøft så
spørsmålet: Var dette virkelig en revolusjon?

Eller

Gjør rede for psykoanalysen.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør rede for Ivan Pavlovs eksperimenter
2) Hvilke typer eksperimenter ble utført i Wilhelm Wundts laboratorium?
3) Gi en kort beskrivelse av hva som kjennetegnet gestaltpsykologien som retning
4) Hva gikk Hippokrates og Galenos teorier om psykiske lidelser ut på?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: EXP 100 ’Examen Filosophicum
Kode/emne/studiepoeng: EXP 103 Ex. fac., psykologivarianten (10 studiepoeng)
Dato: Torsdag 23.05.13

KL: 09:00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gi eksempler på hvordan synet på og behandling av psykiske lidelser har forandret seg
gjennom historien. Drøft så påstanden: «Psykiatriens historie har vært preget av stadige
framskritt».

Eller

Gjør rede for gestaltpsykologien.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1.
2.
3.
4.

Gjør kort rede for Karl Poppers syn på vitenskaplig framskritt
Gjør kort rede for de logiske positivistenes syn på vitenskap
Gjør kort rede for Thomas Kuhns syn på vitenskaplige revolusjoner.
Gjør kort rede for hypotetisk deduktiv metode med vekt på verifikasjon og
falsifikasjon

Tid: 4 timer

mer enn skole

mer enn skole

mer enn skole

mer enn skole

mer enn skole

Kode/emnegruppe: EXP 100 Examen facultatum
Kode/emne/studiepoeng: EXP 102 Examen facultatum (10 studiepoeng)
Dato: torsdag 23.05.2013

KL: 0900

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gjør rede for og drøft den hypotetiske deduktive metode med vekt på asymmetrien mellom
falsifikasjon og verifikasjon
Eller

Gjør rede for og drøft Thomas Kuhns paradigme teori
Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør rede for Augustins syn på etikk

2) Gjør kort rede for Det gamle og Det nye testaments historieforståelse
3) Gjør kort rede for Thomas Aquinas syn på naturen
4) Gjør kort rede for dialogen mellom teologi og naturvitenskap fra 1960

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: EXP100 Examen Philosophicum
Kode/emne/studiepoeng: f.eks EXP101 Filosofiens historie og etikk (10 studiepoeng)
Dato: tirsdag 21.05.2013 kl. 09:00
Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gjøre rede for Aristoteles’ naturfilosofi med vekt på hans lære om substans og de fire
årsakene. Gjør også kort rede for hva som skiller den mekanistiske naturoppfatningen fra den
aristoteliske.

Eller

Gjør rede for rasjonalismens og empirismens syn på erkjennelsen, med særlig vekt på
Descartes og Hume. Gjør også kort rede for hva som er nytt med Kants erkjennelsesteori i
forhold til rasjonalisme og empirisme.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1. Gjør kort greie for grunntankene i de deontologiske etiske teoriene.
2. Gjør kort greie for grunntankene i utilitarismen
3. Gjør kort greie for Marx’ kritikk av liberalismens syn på staten
4. Gjør kort greie for stoisismen og deres forståelse av naturretten

Tid: 4 timer

mer enn skole

