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DEEL II  OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL (MASTER) 

Paragraaf 13. Algemene bepalingen Filosofie (60 EC) 
 
Artikel 13.1 Toepasselijkheid algemeen deel 
Op de opleiding Filosofie is het bepaalde in het algemeen deel van deze regeling van toepassing voor 
zover daarvan in de navolgende bepalingen niet wordt afgeweken.  
 
Artikel 13.2 Joint degree   n.v.t. 
 
Artikel 13.2a Afwijkende instroom  
In afwijking van het hierover bepaalde in artikel 1.3a van deze regeling, kent de opleiding Master 
Filosofie (60 EC) de volgende instroommomenten: 
a) 1 september; 
b) 1 februari.  
 

Paragraaf 14. [vervallen] 
 

Paragraaf 14a. Inrichting en vormgeving Filosofie  
 
Artikel 14a.1 Specifieke eindtermen 
Onverminderd de algemene eindtermen genoemd in het algemeen deel deze regeling beschikken de 
studenten Filosofie na een succesvolle afronding van de opleiding over een academische houding die 
de volgende aspecten bevat: 
 

1. Kennis en inzicht  

a. De afgestudeerde heeft grondige kennis van en inzicht in een wijsgerige specialisatie, en kent  

daartoe:  

- de kernproblemen en grondbegrippen die binnen de specialisatie aan de orde zijn;  

- de primaire teksten van de belangrijkste auteurs alsmede de relevante secundaire literatuur op 

het betreffende gebied.  

b. De afgestudeerde heeft gedegen kennis van en inzicht in een ander wijsgerig specialisme, en kent 

daartoe:  

- tenminste één auteur of wijsgerig probleem binnen dat specialisme;  

- de bij de auteur of het probleem horende primaire en relevante secundaire literatuur.  
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c. De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in de samenhang van zijn specialisme met enerzijds 

de wijsbegeerte in het algemeen en anderzijds de hedendaagse cultuur in de brede zin van het 

woord.  

 

2. Toepassing van kennis en inzicht  

a. De afgestudeerde kan zelfstandig de verschillende stappen in een wijsgerig onderzoek uitvoeren, in 

het bijzonder:  

- een wijsgerig relevant probleem formuleren en omzetten in een onderzoeksvraag en een opzet 

voor de uitwerking daarvan;  

- relevante literatuur (primair en secundair) verzamelen in het licht van de probleemstelling en 

onderzoeksvraag;  

- een zorgvuldige interpretatie van gebruikte teksten geven en een kritische analyse van het 

wijsgerige probleem;  

- conclusies trekken uit het verrichte onderzoek en deze relateren aan de probleemstelling en 

onderzoeksvraag.  

b. De afgestudeerde bezit de vaardigheid om volgens gangbare academische normen zorgvuldig om te 

gaan met zowel wijsgerige als niet-wijsgerige teksten, in het bijzonder hoe het materiaal in noten 

en in een literatuurlijst moet worden verwerkt.  

c. De afgestudeerde is in staat om de opgedane wijsgerige kennis in verschillende vormen te vertalen 

naar een breder publiek en om deze kennis toe te passen op een concrete casus uit de 

maatschappelijke praktijk.  

 

3. Oordeelsvorming  

a. De afgestudeerde kan zich zelfstandig een oordeel vormen aangaande auteurs en wijsgerige 

problemen op het terrein van zijn specialisme. Daartoe kan hij:  

- een bestudeerde tekst of een vraagstuk plaatsen in de relevante context;  

- de argumentatieve structuur van wijsgerige teksten en vraagstukken ontleden en beoordelen 

op hun formele correctheid;  

- wijsgerige teksten en vraagstukken naar hun inhoud en strekking kritisch beoordelen.  

b. De afgestudeerde is in staat om een eigen positie in te nemen ten aanzien van een vraagstuk op het 

terrein van zijn specialisme.  

 

4. Communicatie  

a. De afgestudeerde kan zowel mondeling als schriftelijk communiceren over zelfstandig uitgevoerd 

onderzoek, in het bijzonder kan de afgestudeerde de resultaten van eigen onderzoek mondeling 
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presenteren voor een specialistisch en voor een niet-specialistisch publiek, met gebruikmaking van 

de daarbij horende middelen.  

b. De afgestudeerde is in staat om, zowel mondeling als schriftelijk, te participeren in hedendaagse 

maatschappelijke debatten.  

 

5. Leervaardigheid  

a. De afgestudeerde beschikt over leervaardigheden die hem in staat stellen tot het zelfstandig 

opzetten en uitvoeren van wijsgerig onderzoek.  

b. De afgestudeerde beschikt over leervaardigheden om onderdelen van zijn specialisme toe te passen 

op of in verband te brengen met actuele filosofische kwesties of nieuwe probleemsituaties. 

 
 
Artikel 14a.2 Samenstelling programma  
1. Met inachtneming van het hierover bepaalde in het algemeen deel van deze regeling, omvat de 

opleiding Filosofie de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: 
 Specialisatie Continentale Filosofie  
1 Masterseminar specialisatie 10 EC 
2 Masterseminar specialisatie 10 EC 
3 Masterseminar buiten de eigen specialisatie of stage 10 EC 
4 Vrije ruimte 10 EC 
5 Masterscriptie 20 EC 
  60 EC 
 

 Specialisatie Analytische Filosofie 
Cognitie, taal en cultuur 

 

1 Masterseminar specialisatie 10 EC 
2 Masterseminar specialisatie 10 EC 
3 Masterseminar buiten de eigen specialisatie of stage 10 EC 
4 Vrije ruimte 10 EC 
5 Masterscriptie 20 EC 
  60 EC 
 

 Specialisatie Praktische Filosofie 
Kritiek van de moderniteit 

 

1 Masterseminar specialisatie 10 EC 
2 Masterseminar specialisatie 10 EC 
3 Masterseminar buiten de eigen specialisatie of stage 10 EC 
4 Vrije ruimte 10 EC 
5 Masterscriptie 20 EC 
  60 EC 
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 Specialisatie Philosophy and Science (Engelstalige 
specialisatie) 

 

1 Masterseminar specialisatie 10 EC 
2 Masterseminar specialisatie 10 EC 
3 Masterseminar buiten de eigen specialisatie of stage 10 EC 
4 Vrije ruimte 10 EC 
5 Masterscriptie 20 EC 
  60 EC 
 

 
Artikel 14a.3 Andere taal onderwijs en tentamens  
In afwijking van het hierover bepaalde in artikel 2.1a van deze regeling wordt het onderwijs voor de 
opleiding Filosofie (deels) verzorgd, en worden tentamens en examens (deels) afgenomen, in de 
Engelse taal. 
 

Paragraaf 15. [vervallen] 
 
Paragraaf 15a. Toelating Filosofie (60) 
 
Artikel 15a.1 Toelatingseisen Filosofie (60) 
1. Toelaatbaar tot de opleiding Filosofie (60) is: 

a) degene die het afsluitend examen van de bacheloropleiding Wijsbegeerte aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen of een andere universiteit in Nederland met goed 
gevolg heeft afgerond; 

b) degene die de premaster behorende bij de opleiding filosofie met goed gevolg heeft 
afgerond. 

2. Tot de opleiding is ook toelaatbaar een student die naar het oordeel van de examencommissie 
voldoende blijk heeft gegeven van geschiktheid voor het volgen van de opleiding.  

 
Artikel 15a.2 Premaster 
1. Indien niet aan alle toelatingseisen is voldaan maar de toelatingscommissie van oordeel is dat 

de tekortkomingen binnen een redelijke termijn kunnen worden weggenomen, wordt 
desgevraagd de omvang en de inhoud van een premasterprogramma vastgesteld.  

2. Toelaatbaar tot de premaster is in ieder geval: 
a) degene die een wo-bachelorgraad heeft behaald; 
b) degene die een hbo-bachelorgraad heeft behaald en op de eindlijst een gemiddeld 

cijfer van 7,50 of hoger heeft gehaald. 
3. Tot de premaster kan – op basis van een selectiegesprek – degene worden toegelaten die een 

hbo-bachelorgraad heeft behaald met een gemiddeld cijfer van 7,00 tot 7,50 op de eindlijst. 
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4. Het programma van de premaster omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 
studielast: 

 
 Een keuze van 10 uit de volgende 12 vakken:  
1 Metafysica 5 EC 
2 Kenleer en wetenschapsleer 5 EC 
3 Wijsgerige antropologie 5 EC 
4 Wijsgerige ethiek 5 EC 
5 Sociale en politieke filosofie 5 EC 
6 Cognitiefilosofie 5 EC 
7 Taalfilosofie 5 EC 
8 Logica 5 EC 
9 Geschiedenis van de antieke filosofie 5 EC 
10 Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie 5 EC 
11 Geschiedenis van de moderne filosofie 5 EC 
12 Geschiedenis van de hedendaagse filosofie 5 EC 
   
 Verplicht werkstuk 10 EC 
  60 EC 
 

 
Artikel 15a.3 Taaleis opleiding 
1. Gezien het hierover bepaalde in paragraaf 2 is voor deelname aan het onderwijs en de 

tentamens van de opleiding Filosofie (60) een voldoende beheersing van de Nederlandse taal 
vereist.  

2. In afwijking van het bepaalde dienaangaande in het Algemene Deel van deze regeling wordt 
het onderwijs in de specialisatie “Philosophy and Science” verzorgd en worden tentamens en 
examens in beginsel afgenomen in de Engelse taal. 

3. Voor deelname aan het onderwijs en tentamens in de specialisatie “Philosophy and Science” is 
een voldoende beheersing van het Engels vereist. Een student dient ten genoegen van de 
examencommissie het bewijs te leveren dat hij genoemde taal voldoende beheerst om 
toegelaten te kunnen worden. 

4. Aan de taaleis is in ieder geval voldaan wanneer de student: 
a) beschikt over een Nederlands VWO-diploma of 
b) beschikt over een hoger diploma van een Engelstalige instelling of 
c) beschikt over een van de volgende certificaten: TOEFL, met een minimum score van 

577 ("paper based"), 233 ("computer based"), of 90 ("internet based"); IELTS, met 
een minimum score van 6.5; Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) of 
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) met een score van C of hoger.  
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Artikel 15a.4 Inschrijvingscapaciteit   n.v.t. 
 
Artikel 15a.5 Toelatingprocedure masteropleiding   n.v.t.  
 
Artikel 15a.6 Beperking doorstroming tot het masteronderwijs 
De examencommissie kan besluiten een student die ingeschreven staat voor de bacheloropleiding aan 
de universiteit als bedoeld in artikel 15.a1, lid 1, onder a), en die aansluitend wenst te worden 
toegelaten tot deze masteropleiding, maar de desbetreffende bachelorgraad nog niet heeft behaald, 
vooruitlopend op die masterinschrijving toe te laten tot bepaalde delen van het onderwijs. De 
examencommissie beslist alleen tot de bedoelde toelating indien de desbetreffende student aantoont 

a) dat hij het bacheloreindwerkstuk met een voldoende heeft afgerond en; 
b) dat hij ten minste 160 EC van het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding heeft 

behaald. EC toegekend in het kader van vrijstellingen kunnen worden meegeteld. 
 
Artikel 15a.7 Ingangseisen   n.v.t. 
 

Paragraaf 16. Tentamens en examens Filosofie 
 
Artikel 16.1 [vervallen] 
 
Artikel 16.2 Beperking geldigheidsduur behaalde studieresultaten   n.v.t. 
 
Artikel 16.3 Deelname aan tentamens 
Studenten mogen twee maal per studiejaar deelnemen aan de desbetreffende tentamens.  
 
Artikel 16.4 Standaard vrijstellingen   n.v.t. 
 
Artikel 16.5 [vervallen] 
 
Artikel 16.6 Graad 
1. Aan degene die het examen van de masteropleiding met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de 

graad “Master of Arts” verleend. 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
 
  
 
   -----  Einde Deel 2 Master Filosofie (60) ------ 
 
Zie Deel 3 voor de overgangs- en slotbepalingen (afzonderlijk document) 
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