
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 
 
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială 

1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Resurse umane/ antropologie/sociologie (lb. magh.) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Filosofie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf dr. Ungvári Zrínyi Imre  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 

Semestrul 
I 2.6. Tipul de 

evaluare 

Ex. 2.7 Regimul 

disciplinei 

C 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor  

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor  

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 10 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 5 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 5 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 8 

Vizsgák 4 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 32 

3.8 A félév össz-óraszáma 28 

3.9 Kreditszám 3 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli   

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 A hallgató kötelező jelenléte az előadűsok 70%-án, vagyis a 14 

előadásból 9-en 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

  



 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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C1.1 A filozófia alapfogalmainak és alapkoncepcióinak azonosítása és meghatározása egyes 

adott filozófiai szövegek olvasása során 

C4.1 Az emberi cselekvésre és tapasztalatra vonatkozó hipotézisek megfogalmazása, 

megfelelő képpen használva a filozófia nyelvezetét és módszereit 

C2.3. Középfokú bonyolultságú filozófiai problémák megoldásához szükséges kulcsfogalmak  

problematizálása és operacionalizálása 

C2.4 Egyes filozófiai elméletek eszméinek és érveinek összehasonlító elemzése, érdemeiknek 

és korlátaiknak azonosítása 

C6.2 Más személyek és kultúrák értékeinek, véleményeinek, szükségleteinek azonosítása, 

megértése és tisztelete 
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CT1. Közepes nehézségű problémahelyzetek realista, illetve mind elméleti, mind gyakorlati 

érveléssel való kezelése, hatékony megoldásuk érdekében 

CT2. A hatékony multidiszciplináris csoportmunka technikáinak a különböző hierarchikus 

szinteken való alkalmazása 

CT3. A szakképzésnek a munkaerőpiacba való beilleszkedés, illetve annak elvárásaihoz való 

alkalmazkodás által indokolt szükségletének az objektív értékelése 

 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 

C2  Általános és ágazati filozófiai eszmék, témák és problémák 

rendszerezése és megfogalmazása  

 

C3  Egy megoldás , konklúzió vagy alternatív problémamegoldás erős és 

gyenge pontjainak kritikai gondolkodás (logikai elemzés és értékelés)  révén 

való azonosítása 

 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

C2.4  Egyes filozófiai elméletek eszméinek és érveinek összehasonlító 

értékelése ill. Érdemeik és korlátaik azonosítása 

C2.5 Közepesen összetett filozófiai probléma megoldása egy adott filozófiai 

diszciplína keretében 

C3.3 Általános szabályoknak sajátos emberi problémákra való alkalmazása 

megfelelő válaszok megfogalmazása érdekében (deduktív következtetés)  

C3.5 Esettanulmány kivitelezése egy emberi problémáról és sokféle 

választási lehetőségre épülő megoldás megfogalmazása 

 



8. A tantárgy tartalma 

 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A természetes gondolkodás, a tudományos 

gondolkodás és a filozófiai gondolkodás 

különbözősége  

Előadás, megbeszélés Kiemelt szempontok:  a 

hallgatók kérdései; példák, 

magyarázatok  

2. Edmund Husserl fenomenológiai filozófiaja I. u.az u.az 

3. Edmund Husserl fenomenológiai filozófiaja II. A 

fenomenológia ideája 

u.az u.az 

4. Edmund Husserl fenomenológiai filozófiaja III. Az 

europai tudományok válsága és a transzcendentális 

fenomenológia 

u.az u.az 

5. Martin Heidegger és a jelenvalólét analitikája u.az u.az 

6. Martin Heidegger – együttlét és önmaga-lét u.az u.az 

7. Max Scheler fenomenológiája I. u.az u.az 

8. Max Scheler fenomenológiája II. Egyes és általános 

személy 

u.az u.az 

9. Alfred Schütz és a fenomenológia 

társadalomtudományi recepciója 

u.az u.az 

10. Alfred Schütz – gondolattárgy-konstrukciók  u.az u.az 

11. A hermeneutikai filozófia u.az u.az 

12. Hans-Georg Gadamer filozófiai hermeneutikája u.az u.az 

13. Egy kvalitatív kutatás lehetőségeinek és lehetséges 

buktatóinak filozófiai problematizálása 

u.az u.az 

14. Egy kvalitatív kutatás lehetőségeinek és lehetséges 

buktatóinak filozófiai problematizálása 

u.az u.az 

 

Könyvészet 

 

1. HEIDEGGER, Martin: Lét és idő. Budapest, Osiris, 2001. 

2. HUSSERL, Edmund: "A fenomenológia ideája". in Uő.: Válogatott tanulmányai. Budapest, Gondolat, 

1972.  

3. HUSSERL, Edmund: Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia (1-2. kötet). 

Atlantisz, Bp., 1998. 

4. GADAMER, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata [Adevăr şi metodă. 

Schiţa întemeierii unei hermeneutici filozofice]. Budapest, Gondolat, 1984. 

5. SCHELER, Max:   A formalizmus az etikában és a materiális értéketika.  Gondolat, Budapest, 1979. 

6. SCHÜTZ, Alfred: A cselekvések köznapi és tudományos értelmezése. In: Hernádi Miklós (szerk.): A 

fenomenológia a társadalomtudományban. Budapest, Gondolat, 1984., 178-228. 

 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 



   

   

   

   

   

  

 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 

A tantárgy szerepel az alábbi hazai és külföldi egyetemek kínálatában: 

 Universitatea din Bucuresti, Facultatea de  Sociologie şi Asistenţă Socială, Studii de licenta, Planul 

de învăţământ (http://sas.unibuc.ro/licenta_cursuri ),  

  Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai intézet                     

http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/kurzusok_orarend/Tantargyiadatlap_SzocBA2016.pdf  

 Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Társadalompolitika Intézet                                

www.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=7SO30NBK09B  

 University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Social and Moral Philosophy, 

http://www.helsinki.fi/socialsciences/studying/courses/soc&moral_philosophy2016-17.pdf  

 

 

10. Értékelés 

 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

10.4 Előadás  Értékeléskor: 

-a másolás, csalás, 

plágium kísérletére 1-es 

osztályzat jár 

- a témák nem, ismeretére 

4-es osztályzat jár 

 A jegy: egy 

dolgozat. Értékelés: 

a probléma helyes 

tematizálása (70%);   

a fogalmak ismerete 

(30%)  

   

10.5 Szeminárium / Labor    

   

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

a.) A hallgatónak átfogó szemlélete van a filozófia alapproblémáiról  

b.) A hallgató képes szakkifejezésekkel megmagyarázni a filozófia és szociológia problémáinak 

összefüggését egy sajátmaga által választott probléma példáján. 

c.) A hallgató képes  koherens módon bemutatni legalább három filozófiai felfogást, ami a tantárgy 

témaköréhez tartozik  

  

 

http://sas.unibuc.ro/licenta_cursuri
http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/kurzusok_orarend/Tantargyiadatlap_SzocBA2016.pdf
http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=7SO30NBK09B
http://www.helsinki.fi/socialsciences/studying/courses/soc&moral_philosophy2016-17.pdf

