
Az ismeretkör: Filozófia 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 12 

Tantárgyai: 1) Filozófiatörténet I. 2) Filozófiatörténet II. 3) Hermeneutika 4) 

Kortárs filozófiai problémák 
 

Tantárgy neve: Hermeneutika (T314) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 50-50 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak., óraszáma: 24 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: német) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja: gyj., házi dolgozat 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: --- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A félév során a XX. századi filozófiai hermeneutika kialakulásával, legfontosabb állításaival, 

irányzataival és módszereivel ismerkedünk meg.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező: 

Heidegger: Lét és idő. Budapest, Osiris, 2004 [ISBN 9633896096] Bevezetés. I. A lét értelmére irányuló kérdés 

felvetése. 1. A létkérdés szükségessége, struktúrája és elsőbbsége; 2. A létre irányuló kérdés kidolgozásának kettős 

feladata. A vizsgálat módszere és vázlata. 

Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Budapest, Osiris, 2003 [ISBN 9789633892138] (más kiadás is 

megfelel); I/II. A műalkotás ontológiája és ennek hermeneutikai jelentősége; II/II. A hermeneutikai tapasztalat 

elméletének alapvonalai (133-201; 299-410. p.) 

Ajánlott: 

Boros Gábor (szerk.): Filozófia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007. [IX. 20. századi kontinentális filozófia, 955-

1064. p. 

Paul Ricoeur: Fenomenológia és hermeneutika. Budapest, 1997 [ISBN 9630938871, 6-58. p. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: 

Alapvető fontosságú filozófiai szövegek ismerete, elemzése. A XX. századi és kortárs filozófiai 

irányzatok feltérképezése. 

Képesség: 

Magas szintű filozófiai elemzés módszerének elsajátítása, gyakorlata. A filozófiai gondolkodáshoz 

elengedhetetlenül szükséges történeti tudásanyag önálló kezelésének, értékelésének képessége. Igény 

esetén idegennyelvű kortárs szakirodalom olvasása. 

Attitűd: 
Pontos és megbízható. 

Autonómia és felelősség: 

Munkájáért kész személyes felelősséget vállalni. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Gáspár Csaba László 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Blandl Borbála 

 



 


