
Schema för högre seminariet i religionsfilosofi (januari till mars 2018) 
 
 
Torsdag den 25 januari kl 15:15-17 sal 2-0022 Konstituerande seminarium samt en diskussion av Lina 
Åhlfeldts ansökan till forskarutbildningen i religionsfilosofi 
 
Torsdag den 1 feb kl 16:00-17 sal 22-0031 Uppsatsseminarium. Daniel Frisk ”Logos and Process 
Thought”, E-uppsats, 30 hp. Opponent: Gabriel Echazu 
 
Torsdag den 8 februari kl 16:00-17 sal 22-0031 Uppsatsseminarium. Rickard Dahls D2-uppsats, 
”Alchemy from Hyperspace” 15 hp. Opponent: Daniel Frisk 
 
Torsdag den 15 februari kl 15:15-17 sal 22-0031 Vi läser de två sista kapitlen i Linda Zagzebski 
”Epistemic Authority” 
 
Torsdag den 22 februari kl 15:15-17 sal 22-0031 Ingrid Malm Lindberg,”Philosophy of mind and 
Philosophy of imagination” 
 
Torsdag den 1 mars kl 15:15-17 sal 22-0031, Topic: Philosophy and Religious Disagreement  
 
Måndag den 12 mars kl 15:15-17 sal 2-0076.  Samseminarium med systematisk teologi med 
livsåskådningsforskning och islamisk teologi och filosofi. Tema: Olika filosofiska metoder och 
traditioner – en komplikation eller möjlighet? Vi läser Stenmarks och Martinsons bidrag till antologin 
”Filosofiska metoder i praktiken”. Alla berättar också kortfattat om den forskning de håller på med!  
 
Fredag den 16 mars kl 13:15-17 Auditorium Minus, Gustavianum, Oliver Li disputerar på 
avhandlingen ”Panentheism, Pansychism and Neuroscience” 
 
Torsdag den 22 mars kl 15:15-17 sal 22-0031 Mikael Sörhuus, ”Emotionell sanning” 
 
Torsdag den 5 april kl 15:15-17 sal 22-0031, Oliver Li, ”Panentheism” 
 
Torsdag den 12 april kl 15:15-17 sal 1-0062, Javad Darvishaghajani, ”Divine Action in Nature” 
 
Torsdag den 19 april kl 15:15-17 Sal 22-0031 Mikael Stenmark, ”Panentheism and its rivals”  
 
Måndag den 14 maj kl 15:15-17 sal 22-1017. Samseminarium med systematisk teologi med 
livsåskådningsforskning och islamisk teologi och filosofi. Elena Kalmykova, “Embodied religion: a new 
formulation of religious belief”. 

 
Torsdag den 17 maj sal 22-0031 Topic: Science/religion dialogue and divine action 
 
Fredag den 25 maj 13.15-15 sal ??? Samseminarium med etik och systematisk teologi med 
livsåskådningsforskning. Prof. Kevin Jung, “To Perceive Or to Conceive?: An Intuitionist Account of 
Religious Morality”. (The lecture introduces Jung´s approach to religious ethics from both 
philosophical and theological points of view.) 
 
Måndag-tisdag 28-29 maj sal (…) Forskarskola Uppsala-Lund (texter av bl a Mikael och Christoffer) 
 
Tisdag den 5 juni kl 15:15-17 sal 22-0031 Uppsatsseminarier  
 



De texter som tas upp till behandling skickas senast ut en vecka i förväg. Efter seminariet arrangeras 
postseminarium. Den som är ansvarig för seminariet är också ansvarig för postseminariet; deltagarna 
betalar 40 eller 50 kr beroende på val av dryck.  


