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Filozófia

Philosophy 

Jogelméleti Tanszék

Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin, PhD, egyetemi docens

Tantárgy tematikája, rövid tartalma

A tantárgy neve magyarul:

A tantárgy neve angolul:

Tantárgykód (technikai kód):

A tantárgy oktatásáért felelős tanszék neve:

A tantárgyfelelős neve:

Levelező/távoktatási tagozatos féléves óraszám - kredit*31+2

Szenátus által elfogadott adat

A tantárgyhoz kapcsolódó nem heti órabontásban megadható laborgyakorlat óraszáma, leírása

Önálló hallgatói munkaóra heti bontásban

Ebből gyakorlat óraszáma (heti)

Ebből labor óraszáma (heti)

Ajánlott irodalom

JET_kx29

Tantárgy kódjaTantárgy neve

H. J., Störing, A filozófia világtörténete , Helikon, 1997.Bevezetés a filozófiába, Szöveggyűjtemény, Szerk. Steiger K., Holnap Kiadó, 1992.

Kézikönyv a filozófiáról: Filozófia (szerk. Boross Gábor), Akadémia Kiadó, 2008. 

A kurzus célja a Nyugati filozófia történetének ismertetése az antikvitástól a 19. századig, különös tekintettel a jogi és társadalomfilozófiai tartalmakra. A félév során a bevezető előadásokon a történeti korszakok alapján haladva a főbb filozófusokkal és irányzatokkal fogunk megismerkedni. A tárgyhoz kapcsolódó filozófiai szövegek (olvasmányok) értelmezését az előadást követő szemináriumokon tanulmányozzuk részletesebben. A tárgy aláírási feltétele az órákon való jelenlét, teljesítési feltétele kollokvium.

              tudományos fokozata, beosztása:

Kontaktórák száma nappali tagozaton (összesen heti)

Ebből előadás óraszáma (heti)
Szenátus által elfogadott adat

Szenátus által elfogadott adat

Tantárgy1

Tantárgy2

Tantárgy3

A szak, szakirány/specializáció/ modul/műveltségterület neve

Szakok, amelyeknél a tantárgy oktatásra kerül:

 4. Klasszikus görög filozófia 1. Szókratész

5. Klasszikus görög filozófia 2. Platón 

6. Klasszikus görög filozófia 3. Arisztotelész

7. Hellenizmus irányzatai és a keresztény filozófia általános ismertetése

Beszámolási forma

Előtanulmányi követelmények (indokolt esetben maximum 3 tantárgy lehet)

Szenátus által elfogadott adat

A tantárgy célja (2-3 mondatban).

1. Bevezetés

A filozófia tudományának általános bemutatása. A bevezető órán a filozófia tárgyát, módszerét, célját járjuk körbe, 

2. Antik filozófia 1. Preszókratika

A preszókratikus filozófia korszakolása; a természetfilozófia főbb jellemvonásainak általános ismertetése; a 

3. Antik filozófia 2. Szofisták

A szofista filozófus bemutatása: összehasonlítás a természetfilozófusokkal. A szofisták jogtörténeti 

Kötelező irodalom
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Az alábbi rész az érintett szakok számának megfelelően tovább bővíthető ill. szűkíthető

A tantárgy követelményei (a KKK alapján konkrét szakmai követelmények…az ellenőrzés főbb területeire koncentrálva)

1. A filozófia általános jellemzése

2. Preszókratikus bölcselet: a filozófia születése, az arché filozófia

3. Szofista mozgalom: az ember és a közösségi élet filozófiai 

megközelítése

4. Szókratész: élete és a per; intellektuális filozófia; filozófiai 

0. Racionalizmus 2. Spinoza

 11. Empirizmus

12. Kant

13. Német idealizmus

KKK-ban megjelölt ismeret/tantárgycsoport

14. Egzisztencializmus

Az ellenőrzési és értékelési eljárások (mit, milyen módon, 

….)

A szak, szakirány/specializáció neve 1.

8. Keresztény gondolkodók: Szent Ágoston és  Szent Tamás 

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia, felelősségvállalás

Autonómia, felelősségvállalás

A tantárgy követelményei (a KKK alapján konkrét szakmai követelmények…az ellenőrzés főbb területeire koncentrálva)

A szak, szakirány/specializáció neve 2.

KKK-ban megjelölt ismeret/tantárgycsoport

Tudás

Képesség

Attitűd

9. Racionalizmus 1. Descartes



A tantárgy követelményei (a KKK alapján konkrét szakmai követelmények…az ellenőrzés főbb területeire koncentrálva)

A tantárgy követelményei (a KKK alapján konkrét szakmai követelmények…az ellenőrzés főbb területeire koncentrálva)

KKK-ban megjelölt ismeret/tantárgycsoport

Tudás

Képesség

Attitűd

Attitűd

Autonómia, felelősségvállalás

A szak, szakirány/specializáció neve 3.

A tantárgy követelményei (a KKK alapján konkrét szakmai követelmények…az ellenőrzés főbb területeire koncentrálva)

Képesség

Attitűd

Autonómia, felelősségvállalás

A szak, szakirány/specializáció neve 5.

KKK-ban megjelölt ismeret/tantárgycsoport

Tudás

Autonómia, felelősségvállalás

A szak, szakirány/specializáció neve 4.

KKK-ban megjelölt ismeret/tantárgycsoport

Tudás

Képesség



Tantervben megjelölt tantárgycsoport


