Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016
Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte, Applied Ethics
Artikel
2.1

Tekst
Toelatingseisen opleiding
Alle studenten die per 1 september 2016 willen starten met een masterprogramma,
krijgen te maken met een vorm van selectie. In de loop van het studiejaar 2015-2016
komt informatie over de selectiecriteria en -procedure per masterprogramma online te
staan. Houd de sites van de programma's waarin je geïnteresseerd bent in de gaten.
Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands
diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over de volgende kennis,
inzicht en vaardigheden:
Kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de filosofie. Aanvullende
toelatingseisen voor de verschillende programma’s worden beschreven onder 2.3.
De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Wijsbegeerte van de
Universiteit Utrecht wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht en de
vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit dien hoofde toegelaten tot de
opleiding.

2.3

Toelating programma’s
Wijsbegeerte:
1. Toelaatbaar tot het programma Wijsbegeerte is de bezitter van een Nederlands of
een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over de
volgende kennis, inzicht en vaardigheden:
- Kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van de bachelor Wijsbegeerte.
2. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences en
Taal- en cultuurstudies van de Universiteit Utrecht met hoofdrichting
Wijsbegeerte wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht en de
vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit dien hoofde toegelaten tot
de opleiding.
Applied Ethics:
1. The holder of a Dutch or foreign higher education degree who demonstrates
knowledge, insight and skills in the following fields will be admitted to the study
program:
Knowledge of philosophical and applied ethics at both introductory and
advanced undergraduate level. This involves successful participation in
several courses in ethics (at least 30 ECTS), preferably a minor. These
courses cover both introductory and advanced levels. The Admission
Committee can decide to admit candidates who completed less than 30 ECTS
of relevant courses, if they have developed relevant competences in ethics
within a professional context;
Insight into philosophical and applied ethics at both introductory and
advanced undergraduate level;
Skills with regard to philosophical and applied ethics at both introductory and
advanced undergraduate level, to be assessed on the basis of written work.

2.5

Toelatingsprocedure
Voor elk programma geldt een eigen toelatingsprocedure.
Wijsbegeerte:
1. De toelating tot de opleiding en de onderscheiden programma’s is opgedragen aan de
Toelatingscommissie van de Utrecht Graduate School Humanities, kamer
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Academische Masters.
2. Met het oog op de toelating tot de opleiding stelt de toelatingscommissie een
onderzoek in naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. In
aanvulling op schriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de commissie
bepaalde kennis, inzicht en vaardigheden laten toetsen door deskundigen in of buiten
de universiteit.
3. Met het oog op de toelating tot een programma van de opleiding onderzoekt de
toelatingscommissie of de kandidaat voldoet dan wel tijdig zal voldoen aan de
daarvoor in art. 2.1 en 2.3 gestelde voorwaarden. De commissie betrekt bij haar
onderzoek de motivatie en ambitie van de kandidaat m.b.t. het desbetreffende
programma, alsmede de kennis van de kandidaat van de taal waarin het onderwijs
van het programma wordt verzorgd.
4. Voor dit masterprogramma geldt een ‘doorlopende toelating’ procedure. Op ieder
moment tijdens de inschrijfperiode kan een verzoek tot inschrijving worden gedaan.
5. Een verzoek te worden toegelaten tot de opleiding wordt tussen 1 oktober en 1 april
ingediend bij de toelatingscommissie. Studenten met de nationaliteit van één van de
landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen,
Vaticaanstad en Zwitserland, kunnen zich ook nog tussen 1 april en 1 juni
aanmelden, maar toelating kan dan niet worden gegarandeerd.
6. De toelatingscommissie beslist binnen drie werkweken na ontvangst van het volledige
dossier op het verzoek. De toelating wordt verleend onder de voorwaarde dat de
kandidaat uiterlijk op de betreffende begindatum van de opleiding zal voldoen aan de
in art. 2.1 en 2.3 getuigschriften van door hem gevolgde opleidingen.
7. De kandidaat ontvangt per e-mail een bewijsstuk van de toelatings- c.q.
afwijzingsbeslissing tot de opleiding en een bepaald programma. Hierin wordt
gewezen op de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens.
Applied Ethics:
1. Admission decisions are made by the Admission Committee Utrecht University
Graduate School of Humanities, Chamber Academic Masters..
2. In order to determine eligibility for admission to the program, the Admission
Committee will carefully consider and evaluate the knowledge, insights and skills of
the applicant. The committee may request experts within or outside the university to
assess the applicant’s knowledge, insights and skills in particular areas, in addition to
a review of written documents of qualifications gained.
3. In order to determine eligibility for admission to a study programme within the
programme, the Admission Committee will check if the applicant fulfils or will fulfil
the requirements referred to in art. 2.1 and / or 2.1 before the established deadline
date. In its evaluation the committee will consider the applicant’s motivation and
ambition with respect to the study programme in question, as well as the applicant’s
command of the language in which the programme is given.
4. Admission assessments take place once a year.
5. A request to be admitted to the study program must be submitted with the
Admission Committee before 1 April. Citizens from EU countries, Iceland,
Liechtenstein, Monaco, Norway, Vatican or Switzerland, may also apply between 1
April and 1 June, but admission cannot be guaranteed
6. The Admission Committee will make an admission decision after 1 April and within 3
weeks after having received the complete file. Admission will be granted on the
condition that by the starting date of the study program the applicant will have
satisfied the knowledge and skills requirements referred to in Clauses 2.1 and 2.3, as
evidenced by certificates of qualifications.
The applicant will receive written notification that he/she has been admitted to the
degree program and a particular study program. The possibility to appeal to the
Examinations Appeals Board is pointed out in this notification.
2.6

Hardheidsclausule toelating (alleen van toepassing voor het programma
Wijsbegeerte, not applicable for the Applied Ethics programme)
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De hardheidsclausule is niet van toepassing voor studenten die willen starten
met het masterprogramma per 1 september 2016 of later.
1. In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie de kandidaat die zich voorbereidt
op het afsluitend examen van de in art. 2.1, tweede lid, genoemde bacheloropleiding,
op diens verzoek voor een half jaar toelaten tot de opleiding, indien:
•
hij de verplichte onderdelen van de major heeft behaald en hij overigens van de
bacheloropleiding nog slechts onderdelen met een gezamenlijke studielast van
ten hoogste 15 studiepunten moet behalen, èn
•
de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat hij de bacheloropleiding in zeer
korte tijd, doch maximaal binnen een half jaar vanaf het moment dat student
voorlopig is toegelaten tot de masteropleiding zal kunnen afronden, èn
•
hij ten gevolge van overmacht onvoldoende heeft kunnen doorstromen en er een
onevenredige studievertraging zou optreden indien hij niet alvast aan de
masteropleiding kan beginnen.
2. Na het behalen van het afsluitend examen van de in art. 2.1, tweede lid, genoemde
bacheloropleiding wordt de toelating voor een half jaar omgezet in een definitieve
toelating.
3. Indien de student niet binnen 6 maanden na aanvang van de masteropleiding het
afsluitend examen van de in art. 2.1, tweede lid, genoemde bacheloropleiding heeft
behaald, wordt hij uitgesloten van verdere deelname aan de masteropleiding totdat
het bachelorexamen is behaald.
3.1

Doel van de opleiding
De opleiding Filosofie biedt een wetenschappelijke opleiding in de discipline van de
filosofie die voorbereidt op een maatschappelijke loopbaan op academisch niveau. Een
stage maakt indien gewenst deel uit van het programma. De doelen van de programma’s
kunnen als volgt verder worden gespecificeerd:
Wijsbegeerte:
1. Met het programma wordt beoogd:
•
•
•
•

gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van Wijsbegeerte,
en het bereiken van de eindkwalificaties genoemd in het tweede lid.
voorbereiding op de beroepsuitoefening op het gebied van Wijsbegeerte, dan wel
beroepen waarin wijsgerige kennis en vaardigheden worden ingezet.
voorbereiding op de opleiding tot onderzoeker op het gebied van Wijsbegeerte,
althans op eventuele instroom in de tweejarige research master.
een wetenschappelijke opleiding in de discipline van de wijsbegeerte en uitzicht
op een carrière op academisch niveau, waarbij specifieke filosofische
vaardigheden van pas komen.

2. De afgestudeerde:
•
•
•
•
•
•

heeft diepgaande kennis van en inzicht in het themagebied/de themagebieden
‘moraal en politiek’ en/of ‘kennis en wetenschap’ binnen de academische
wijsbegeerte.
heeft op het gekozen themagebied diepgaande kennis en inzicht in zowel
praktisch filosofische, theoretische filosofische als filosofiehistorische aspecten.
heeft de vaardigheid om zelfstandig problemen op het terrein van Wijsbegeerte
te signaleren, formuleren, analyseren en eventuele oplossingen aan te dragen.
heeft de vaardigheid om onderzoek op het terrein van Wijsbegeerte uit te voeren.
heeft de vaardigheid om zelfstandig conceptuele, normatieve en praktische
problemen in beroepsvelden te signaleren, te formuleren, te analyseren en
eventuele oplossingen aan te dragen.
is in staat onderzoeksbevindingen op heldere wijze schriftelijk en mondeling te
rapporteren, in de rol van een academisch expert, maar gericht op een
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•
•
•

maatschappelijk forum.
heeft de startbekwaamheden voor maatschappelijke beroepen met een sterk
analytische of onderzoekscomponent en kan daarbij zowel probleemverhelderend
en probleemoplossend werken.
bezit de leervaardigheden om zich zelfstandig een nieuw themagebied eigen te
maken en een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of
autonoom karakter
heeft een speciale gevoeligheid voor taal ontwikkeld, is in staat analytisch en
kritisch te denken, helder te schrijven en te argumenteren, nauwkeurig te lezen.

Applied Ethics:
1. The study program aims to:
•
provide specialized knowledge, insight and skills in the field of applied ethics, and
prepare students for the achievement of the exit qualifications referred to in
Subclause 2;
•
prepare students for a career in the field of applied ethics;
•
prepare students for conducting research in the field of applied ethics.
2. The graduate:
•
has profound knowledge and insight of the field of ethics, particularly applied
ethics;
•
has thorough knowledge of a specialism within the study program, or thorough
knowledge at the interface of the study program and another field;
•
has the academic skills to independently identify, formulate, analyze and suggest
possible solutions to problems in the field of applied ethics;
•
has the academic skills to conduct research in applied ethics and to report on it in
a manner that meets the general standards of the discipline;
•
possesses professional and academic skills, particularly in relation to analysis of
and debate on practical moral problems;
•
is able to apply knowledge and insight in a way that demonstrates a professional
approach to his or her work or profession;
•
is able to communicate conclusions, as well as the underlying knowledge,
grounds and considerations, to an audience composed of specialists or nonspecialists.
More specific: After successful participation in this study program, Masters of Arts in
Applied Ethics will have developed the analytic, reflective, and communicative
competences that are necessary for starting a career as a professional ethicist. Although
this is a Professional Master’s program, excellent students will also develop the basic
knowledge and skills for starting a PhD study in (applied) ethics. The aim of the study
program is that students from different backgrounds develop cognitive abilities that are
necessary for:
•
clarifying ethical and societal dimensions of developments in life sciences and
technology;
•
contributing (critically and constructively) to ethical reviews of concrete research
projects (experiments on humans and animals);
•
structuring and evaluating public debates on moral issues;
•
formulating policy recommendations regarding moral issues in specific practices
(e.g., health care, law, ICT, journalism);
•
organizing fruitful and constructive ethical deliberation in institutional and
professional contexts;
•
drafting a fruitful outline for a scientific research project in (applied) ethics.
3.2

Vorm van de opleiding
De programma’s Wijsbegeerte en Applied Ethics worden in voltijd verzorgd. Het
programma Wijsbegeerte wordt tevens in deeltijd verzorgd.
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3.3

Taal waarin de opleiding wordt verzorgd
Wijsbegeerte
1.
2.

3.5

Het programma wordt in het Nederlands verzorgd.
In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de opleiding in
het Engels worden verzorgd indien de herkomst van de student of docent daartoe
noodzaakt of als het onderdeel als zodanig geprogrammeerd is

Applied Ethics
The programme is taught in English. The Utrecht University Language Code of Conduct
(http://www.uu.nl/uupublish/content/Gedragscodetaal.pdf) is applicable to this study
programme.
Startmomenten
De opleiding kent de volgende programma’s: Wijsbegeerte en Applied Ethics.
- Het masterprogramma Wijsbegeerte start een keer per jaar: per 1 september.
- The study program Applied Ethics starts once a year: on 1 September.

3.6.1

Samenstelling programma’s
De onderscheiden programma’s omvatten de volgende onderdelen met de daarbij
vermelde studielast:
Wijsbegeerte
Cursorisch
Cursorisch
Masterscriptie

Verplicht
Verplichte keuze
Verplicht

22,5 ECTS
22,5 ECTS
15 ECTS

In het programma Wijsbegeerte kan in plaats van een keuzevak een masterstage worden
gevolgd van 7,5 ECTS, of in plaats van twee keuzevakken een masterstage van 15 ECTS.
Applied Ethics
Programma includes the following components, having the specified credit load:
Course programme
Course programme
Thesis

Compulsory
Elective
Compulsory
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22,5 ECTS
22,5 ECTS
15 ECTS

Onderwijsprogramma
A. Wijsbegeerte (60 ECTS):
Verplicht (22,5 ECTS)
Cursuscode
WBMV12010
WBMV09002
WBMV09014

Cursusnaam
Filosofie, wetenschap en opinie
Kennis en wetenschap III
Politiek en moraal

ECTS
7,5
7,5
7,5

Periode
1
2
2

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Periode
1
1
1
1
2

7.5
7,5
7,5

3
3
3

7,5
7,5
7,5
7,5-15
7,5

3
4
4
34
1234

Cursorisch verplichte keuze (22,5 ECTS)
Cursuscode
WBMV12007
WBMV13004
WBMV12008
WBMV05003
WBMV13002
WBMV03004
WBMV15001
WBMV03002
WBMV05004
WBMV13003
WBMV11003
WBMV10004
WBMV06001

Cursusnaam
CS Ethics IIB: Human Dignity and Human Rights
Philosophy of Nature
CS Moral Psychology
Philosophy of A.I.
Topics in Analytic Philosophy A: Philosophy of the
(Evolutionary) Psychology of Morals
Ethics in Medicine and Public Health
CS Spinoza’s God
Animal & Nature Ethics: on moral status and
sustainability
CS Philosophy of Mind
CS AMP Text: Plato’s Republic
CS Ethics IIA: Ethics and Social Practices
Masterstage wijsbegeerte
Literatuurmodule MA

Afstudeerproject (15 ECTS)
Cursuscode
WBMV07001

Cursusnaam
Masterthesis wijsbegeerte

ECTS
15
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Periode
34

B. Applied Ethics (60 ECTS):
Compulsory courses (22,5 ECTS)
Cursuscode

Cursusnaam

ECTS

Periode

WBMV03003

Ethical Theory & Moral Practice

7,5

1

Ethics, Ethicists & Ethical Expertise
Law, Morality & Politics

7,5

2

7,5

2

WBMV03005
WBMV03006

Cursusbeschrijving

Electives (22,5 ECTS)
Cursuscode

Cursusnaam

ECTS

Periode

WBMV12007

7,5

1

WBMV12008

CS Ethics II B: Human Dignity and
Human Rights
CS Moral Psychology

7,5

1

WBMV12010

Filosofie, wetenschap en opinie

7,5

1

WBMV09014

7,5
Politiek en moraal
Animal & Nature Ethics: on moral status a 7.5
sustainability
7,5
Ethics in Medicine and Public Health

2

WBMV03002
WBMV03004
WBMV11003
WBMV06001
WBMV11009

CS Ethics II A: Ethics and Social Practices 7,5
7,5
Independent Study/Literatuurmodule
7,5

Internship Applied Ethics

Cursusbeschrijving

3
3
4
1234
34

Master’s Thesis (15 ECTS)
Cursuscode

Cursusnaam

ECTS

Periode

WBMV11008

Thesis

15

1234

Cursusbeschrijving

Overgangsregelingen masteropleiding Filosofie, 2015-2016

Algemene opmerkingen
Voor studenten die zijn gestart vóór collegejaar 2013-2014 zijn geen overgangsregelingen
opgenomen. Zij dienen te overleggen met de examencommissie van de opleiding. Hieronder vindt
u de overgangsregelingen van de cohorten 2013 t/m 2014, startend met het cohort 2013.

Masterprogramma Applied Ethics

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar
2013-2014 (cohort 2013) en 2014-2015 (cohort 2014) [examenprogramma
WB-ETHM-13]

Studenten die gestart zijn in collegejaar 2013-2014 of 2014-2015, dienen het onderwijsprogramma
af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2013-2014, respectievelijk 2014-2015. Indien
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bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige collegejaar 2015-2016 niet meer
worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling.

Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar
(2015-2016). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het
onderwijsprogramma 2015-2016 en dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie
van de opleiding *.

1) Afstudeertraject verplicht
De onderdelen van het verplichte afstudeertraject zijn ongewijzigd.

2) Cursorisch verplichte onderdelen
De onderdelen van het cursorisch verplichte gedeelte zijn ongewijzigd.

3) Cursorisch verplichte keuzeonderdelen
Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het
nieuwe keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al
afgeronde examenonderdelen.

Masterprogramma Wijsbegeerte

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar
2013-2014 (cohort 2013) en 2014-2015 (cohort 2014) [examenprogramma
WBMAC10]

Studenten die gestart zijn in collegejaar 2013-2014 of 2014-2015, dienen het onderwijsprogramma
af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2013-2014, respectievelijk 2014-2015. Indien
bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige collegejaar 2015-2016 niet meer
worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling.

Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar
(2015-2016). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het
onderwijsprogramma 2015-2016 en dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie

*

Als u dit overweegt, neem dan contact op met de studieadviseur.
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van de opleiding *.

1) Afstudeertraject verplicht
De onderdelen van het verplichte afstudeertraject zijn ongewijzigd.

2) Cursorisch verplichte onderdelen
De onderdelen van het cursorisch verplichte gedeelte zijn ongewijzigd.

3) Cursorisch verplichte keuzeonderdelen
Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het
nieuwe keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al
afgeronde examenonderdelen.

*

Als u dit overweegt, neem dan contact op met de studieadviseur.
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