
 
 

Tantárgy neve: FILOZÓFIA (Ismeretkör: Filozófia, Filozófia 
története) 

Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 14 óra 

 

A számonkérés módja (kollokvium / gyakorlati jegy / aláírás / szigorlat / egyéb):  

Az értékelés módszere: (írásbeli vizsga / szóbeli vizsga / egyéb)  

Félév elfogadásának feltétele:  
az előadásokon való folyamatos részvétel (a hiányzások mértéke nem haladhatja meg a 
PTE TVSZ-ben meghatározottakat)  
- a félév során megírt zárthelyi dolgozatok közül legalább 1db elégséges szintű teljesítése 
- a félév során megírt zárthelyi dolgozatok közül legalább 2db elégséges szintű teljesítése 
- egyéb:………… …………………………………................……………….……….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): I. szemeszter 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):   
Előfeltételi tárgy/ak neve: nincs       
 
Párhuzamos feltételi tárgy/ak neve: nincs                                                                
 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

 

Ismeretanyag: A filozófia főbb területeinek áttekintése: metafizika, ismeretelmélet, 
filozófiai teológia, etika, társadalomfilozófia, filozófiai antropológia. Néhány fontos 
gondolkodó alapvető nézeteinek bemutatása az ókortól napjainkig. A legfontosabb 
filozófiai kérdések felvetése.  

Kompetenciák: A hallgató betekintést kap a filozófiai gondolkodás alapjaiba, megismeri a 
filozófiai kérdésfelvetések módját. Olyan alapvető filozófiai fogalmak, irányzatok és  
életművek megtárgyalására kerül sor, amelyek ismerete hozzátartozik az általános 
műveltséghez. Az önálló, problémaközpontú gondolkodás kialakításához is segítséget nyújt 
a kurzus. 

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 
bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN):  
 
Kötelező: 
Az előadások anyaga. 
 
Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába (Cartaphilus Kiadó, Bp., 2001, a korábbi és 
későbbi kiadások is megfelelők) 15-86., 117-185. o. 
 
Ajánlott: 
Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába (Európa, Bp., 1989) 
Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése (Szent István Társulat, Bp., 2001) 
Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába (IKON, Bp., 1996) 
Barcsi Tamás: Az ember méltósága (Attraktor, 2005) 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Barcsi Tamás PhD egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):  

A tantárgy oktatásának heti bontása (nappali munkarend):  

1-2. hét  A filozófia fogalma, jellemzői, főbb területei. Én – lét – abszolútum I. A 



nyugati filozófia kezdetei. A preszókratikusok. Szókratész. Platón ideatana. A 
platóni háromszög 

3-4. hét 
Én – lét – abszolútum II. Arisztotelész metafizikája. Szent Tamás filozófiai 
teológiája. Descartes, Hume, Kant ismeretelméletének alapjai 

5-6. hét   
Én – lét – abszolútum III. Hegel rendszerének alapfogalmai. Wittgenstein és 
Heidegger filozófiájának alapjai 

7-8. hét  Az ember lényege, méltósága. Filozófiai antropológia 

9-10. hét  Hogyan éljünk? Etika, „életfilozófia” 

11-12. hét  Milyen a jó társadalom, állam? Társadalomfilozófia, politikai filozófia 

13-14. hét  Összefoglalás. Zárthelyi dolgozat 
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