FILOSOFIA
Suoritusjärjestys
Kurssien suoritusjärjestys on vapaa.
Pakollinen kurssi
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
Keskeiset sisällöt
. opiskelija ymmärtää mitä filosofia on
. tajuaa filosofisten kysymysten luonteen ja niiden suhteen käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin
kysymyksiin
. ymmärtää filosofian keskeiset osa-alueet
. opiskelija hahmottaa todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengestä ja aineesta
. tajuaa myös mitä vapaus ja välttämättömyys ovat
. hän ymmärtää tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja tajuaa niiden suhteen tieteellisiin
ja arkisiin näkökulmiin
. opiskelija ymmärtää tiedon, totuuden ja perustelun sekä käsitteellisen ja kokemuksellisen suhteen tiedon
muodostumisessa.
. hän tajuaa yksilön ja yhteiskunnan suhteen filosofisena kysymyksenä
. ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet.
. opiskelija tajuaa hyvän ja oikean käsitteet
. hän ymmärtää toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonteen ja suhteen tosiasioihin sekä muihin
arvoihin kuten kauneuteen hyvään elämään ja onnellisuutta koskeviin filosofisiin näkemyksiin

Syventävät kurssit
FI2 Filosofinen etiikka
Keskeiset sisällöt
. opiskelija tuntee mitä moraali tarkoittaa ja sitä pohtivaa soveltavaa ja normatiivista etiikka sekä metaetiikka.
. hän tajuaa moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat,
. moraalin suhteen oikeuteen ja uskontoon sekä järjen ja tunteiden aseman moraalisissa vakaumuksissa.
. opiskelija ymmärtää moraalisten arvojen ja normien objektiivisuuden ja subjektiivisuuden sekä kysymyksen
eettisten perusteiden tiedollisista perusteluista ja eettisten totuuksien toteuttamisen mahdollisuudesta.
. hän ymmärtää klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet.
. opiskelija tajuaa filosofista etiikka ja hyvää elämää koskevia kysymyksiä.

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia
Keskeiset sisällöt
. metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä sekä erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta
. todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa
. totuuden luonne ja totuusteoriat
. tiedon mahdollisuus ja rajat sekä tiedon oikeuttaminen
. tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta
. käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä
. tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä
. tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä
. argumentoinnin ja päättelyn perusteita
FI4 Yhteiskuntafilosofia
Keskeiset sisällöt
. yhteiskunnallinen, oikeudenmukaisuus
. yksilön oikeudet ja velvollisuudet
. yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen:
. yhteiskuntasopimusteoriat,
. anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat
. konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset sekä niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat
. nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä:
. sukupuoli ja sukupuolisuus,
. identiteetti ja identiteetin rakentuminen
. toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus

Koulukohtaiset syventävät kurssit
FI5 Intian filosofia
Keskeiset sisällöt:
. historiallinen katsaus Intian filosofiaan
. ihmiselämän päämäärät
. elämän kehitysvaiheet
. syyn ja seurauksen laki eli induktioperiaate
. universumin evoluutio
. jooga
. tieto ja todellisuus
. Shankaran ei-dualismi
. pätevä monismi
. dualistinen vedanta

