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KURSPLAN

Vetenskapsteori och datatetik, 4hp

Kurskategori Kandidatprogram i Statistik och dataanalys Kurskod 718G10

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− visa kunskaper om vetenskapsteoretiska problemområden
− jämföra olika vetenskapsteoretiska riktningar
− redogöra för forskningsprocessens mål och villkor
− analysera etiska problem inom vetenskapen, särskilt problem av dataetisk art, som problem rörande integritet vid datainsamling
eller hantering av stora datamängder

Kursinnehåll

Kursen ger en presentation av vetenskapsteoretiska problemställningar samt en kort orientering om viktiga skolbildningar.
Följande delområden behandlas:
den vetenskapliga traditionens framväxt och utveckling; den hypotetiskt−deduktiva forskningsmodellen, induktion och falsifikation;
begreppen vetenskap, förklaringar, hypotesprövning och observation; skolbildningarna positivism, paradigmteorin, falsifikationism
och hermeneutik; en orientering om olika forskningsetiska frågeställningar. Inom det forskningsetiska området är det framförallt
datoretik som studeras.

Undervisning/Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Kursen examineras genom seminarieuppgift och skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat
examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt särskild behörighet D.4.1 = MaC + ShA.

Betyg

På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd

Kursbevis

Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild
blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten
lämnas till StudentCentrum

Kurslitteratur

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande

Övrigt

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall
därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
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Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Vetenskapsteori och datatetik
Philosophy of Science and Computer Ethics

Kursansvarig är: IKK − Institutionen för kultur och kommunikation

Dnr: 2009−00585 Kurskod: 718G10

Provkoder: (se förteckning i LADOK)

Ämne: Praktisk filosofi − PFA

Nivå Utbildningsnivå Ämneskod Utbildningsområde

G1X Grundläggande PFA HU

Fastställd av kursplanenämnden 2010−02−26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
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