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Kompendium i Retsfilosofi Ted Rosenbaum Hent PDF Forlaget skriver: Dette kompendium i grundlæggende
retsfilosofi henvender sig primært til jurastuderende, der skal til eksamen i faget. Kompendiet gennemgår
nøje og pædagogisk de relevante tekster. De centrale pointer bliver beskrevet og forklaret, således at den

studerende er bedre rustet til at læse teksterne og gå til eksamen.  

Kompendiet søger på systematisk vis at gengive de vigtigste pointer fra pensumteksterne fra 2010-2011.
Således vil alle teksterne være grundigt gennemgået samtidig med, at de vigtigste positioner og begreber
forklares. Kompendiet gengiver alle teksterne loyalt; det vil sige, at vi har forsøgt at forklare teksterne på
deres egne præmisser. Censorerne ved det juridiske fakultet ønsker dog ofte en kritisk stillingtagen til
teorierne, men da dette ligger uden for kompendiets formål og muligheder, er en kritik af teorierne ikke

inkluderet i kompendiets tekster. 

Dette kompendium kan dog også med fordel læses af andre med interesse for faget. Det er således en blød
introduktion til det store og omfangsrige filosofiske område.
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