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Dansk Filosofisk Selskab afholder sit årsmøde i 2015
på Aarhus Universitet.

Årsmødet er et bredt arrangement for medlemmer af
Dansk Filosofisk Selskab, fagfilosoffer fra universite-
ter og gymnasier, filosofistuderende og interessere-
de i øvrigt.

Der indkaldes til præsentationer og forslag til sessio-
ner.

  

Frihed og nødvendighed
Temaet for årets møde er  frihed og nødvendighed.
Forholdet mellem frihed og nødvendighed er emnet
for klassiske og moderne diskussioner med relevans
for  alle  filosofiens  genstandsområder,  eksempelvis
etik, metafysik, bevidsthedsfilosofi, politisk filosofi og
filosofisk  antropologi.  Arrangørerne  håber  på  års-
mødet at få præsenteret et bredt udsnit af de mange
aspekter ved disse diskussioner.

Der vil også i 2015 være foredrag fra to internationa-
le, renommerede hovedtalere. Navnene offentliggø-
res snarest muligt på hjemmesiden:

http://conferences.au.dk/DFS2015

Tilmelding og frister
24. juni Indkaldelse af foredrag
15. sept. Foreløbig  liste  af  sessioner  og tovhol-

dere  offentligøres  (se  listen  længere
nede op siden)

15. dec. Webshoppen  åbnes;  mulighed  for  til-
melding, herunder frokost og middag

1. februar Frist for tilmelding af præsentationer og
sessioner

15. februar Webshoppen lukkes
28. februar Det endelige program offentliggøres
6. marts Årsmødet åbnes

http://conferences.au.dk/DFS2015


Tilmelding af individuelle oplæg og 
sessioner
Tilmeldning af præsentationer og sessioner foregår
online via:

http://filosofiskselskab.dk/registration/form/index.php

Tilmelding til årsmødet (herunder frokost og middag)
sker  via  Aarhus  Universitet  Webshop (link  sendes
per mail, når Webshoppen åbnes)

Foreløbig oversigt over sessioner
1. Philosophy of Social Robotics
2. Filosofisk Antropologi
3. Filosofisk idealisme
4. Samfundslivets psykopatologi
5. Formel Erkendelsesteori
6. Erkendelsesteori
7. Etik
8. Marxisme
9. Fænomenologi
10. Religionsfilosofi
11. Metafilosofi
12. Ontologi og metafysik
13. Anvendt etik
14. Filosofihistorie, nyere tid
15. Filosofihistorie, oldtid og middelalder
16. Logik og matematikkens filosofi
17. Meta-etik
18. Filosofisk Æstetik
19. Bevidsthedsfilosofi
20. Societal Ethics, Political Philosophy & Eco-

nomy
21. Pædagogisk filosofi
22. Retsfilosofi
23. Teknologifilosofi
24. Videnskabsfilosofi- og teori
25. Anvendt filosofi
26. Undervisning i filosofi
27. TIDskrift
28. Filosofisk Studenterkollokvium

Format for oplæg og sessioner
Individuelle præsentationer har en tidsramme på 45
min. (inklusive tid til diskussion). Der er mulighed for
tilmelding  af  hele  sessioner.  Derudover  kan  der
forslås  paneler  eller  workshops  uden  individuelle
præsentationer.  Disse  indledes  med  10  minutters
introduktion og kan have op til  fire paneldeltagere.
Sessionerne  varer  i  alt  enten  90,  135  eller  180
minutter.  Sessionerne  kan  holdes  på  dansk  eller
engelsk.

Emner  og  antal  sessioner  bliver  først  endeligt
fastlagt, når de tilmeldte foredrag foreligger, og det
endelige program lægges. Andre forslag til sessioner
er  velkomne.  Allerede  eksisterende  netværk  kan
tilmelde fælles indlæg eller arrangere en workshop.
Det  er  ikke  et  krav,  at  frihed  og  nødvendighed
tematiseres.

Organisationskomité på AU:
Andreas Beck Holm
Uffe Juul Jensen
Nicolai Krejberg Knudsen
Morten Raffnsøe-Møller
Asbjørn Steglich-Petersen
Raffaele Rodogno
Thomas Schwarz Wentzer

http://filosofiskselskab.dk/registration/form/index.php

	Frihed og nødvendighed
	Tilmelding og frister
	Tilmelding af individuelle oplæg og sessioner
	Foreløbig oversigt over sessioner
	Format for oplæg og sessioner
	Organisationskomité på AU:

