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Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek -

Meghirdetési gyakorisága őszi

Kompetenciák leírása
A hallgatók a kurzus során megismerik és megértik az emberi 

gondolkodástörténet során felmerülő kérdéseket és megoldási kísérleteket.

1) Bevezetés az emberi gondolkodástörténetbe (A filozófia, tudomány, 

ideológia, politika, mítosz, vallás különbsége. Alapfogalmak.)

2) A görög filozófia korai korszakának kiemelkedő gondolkodói (A filozófia, 

mint tudomány. Geometria.)

3) A görög filozófia klasszikus korszaka (transzcendens világ, immanens 

világ.)

4) A keresztény filozófia I. (I-IX. század; a teológiai tételek filozófiai 

megalapozására)

5) A keresztény filozófia II. (IX-XV. század; istenérvek, érvek, a dogmatikus 

gondolkodás)

6) A reneszánsz filozófia (szakítás a skolasztikával, természettudomány)

7) Újkor, paradigmaváltások (ismeretelmélet-tudományosság: empirizmus, 

racionalizmus)

8) A szerződéselméletek (társadalomelmélet) 

9) A francia felvilágosodás (a demokrácia megalapozása, emberi jogok)

10) A német felvilágosodás (Kant, szubjektivizmus, etika)

11) A hegeli rendszer (konzervativizmus, dialektika)

12) Materializmus - marxizmus a XIX. és XX. században (társadalmi-

történelmi fejlődés, a megvalósult ideológia)

13) Irracionalizmus (radikális tagadás, kereszténység-kritika)

1!4) Az egzisztencializmus a XIX. és XX. században (vallásosság 

újraértelmezése, személy fogalma)

15) Napjaink gondolatai

Az aláírás megadásának feltételei az órákon való részvétel

Az értékelés módszere, 

vizsgakövetelmények
gyakorlati jegy, 5 fokozatú

A tantárgy szakmai tartalma
Alapvetően ismeretterjesztő jellegű a kurzus, mely alkalmas arra, hogy a 

hallgatók általános kulturális tudását elmélyítse a filozófia területén.

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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