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A filozófia Doktori Iskola
Bölcsészettudományi karának
iskolája.

a Pécsi Tudományegyetem
önálló, diszciplináris doktori

A Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskola (a továbbiakban Iskola) célja, hogy biztosítsa a
filozófia magas szintű elsajátítását és filozófiai kutatókat, tanárokat és filozófiai felkészültséggel
rendelkező értelmiségieket képezzen. Az Iskola a maga eszközeivel hozzá kíván járulni a
magyarországi filozófiai műveltség fejlesztéséhez. Az Iskola tanárai sajátos feladatuknak tekintik,
hogy korunk tudományos, kulturális és politikai kérdéseit is elemezzék és e területek nagyobb
kérdéseihez és folyamataihoz hozzászóljanak. Az Iskola témája az újkori és kortárs filozófia.
Az Iskola átfogó egyetemi-kutatói képzést nyújt a filozófiatörténet és a kortárs filozófia tárgykörben,
miközben az európai kontinens és az angolszász világ gondolkodásmódját is közvetíti. A
kontinentális filozófiából átveszi azt az álláspontot, hogy a filozófiai problémák bizonyos történeti és
kulturális kontextusokban keletkeznek és ennek megfelelően mindig feltételezik az értelmezést, a
hermeneutikát, továbbá azt a felfogást, hogy a filozófia az ember szabad önalkotásának
tevékenysége és közege lehet. Az angolszász hagyományból azt a nézetet teszi sajátjává, hogy a
filozófia problémaorientált tudomány, amely olyan analitikus és argumentatív képességeket közvetít,
melyeknek minden értelmiségi szakmában jelentősége van. Az Iskola olyan professzionális
filozófusokat képez, akik miközben járatosak a gondolkodás történetében, képesek tudásukat
kreatíve a kortárs problémákra és kérdésfeltevésekre alkalmazni. Az Iskola felkészít az önálló
kutatómunkára, összefogott, tervezett és a hallgatók munkáját messzemenően segítő tanulmányi- és
vizsgastruktúrát nyújt, amely révén a harmadik év végére lehetségessé válik a doktori disszertáció
benyújtása és megvédése. Az Iskola külföldi doktori tanulmányokat elfogad, melyek egyedi
elismerését és kreditálását a hallgató írásban kérvényezheti az Iskolától.
Az Iskola hallgatójától elvárt, hogy az általa választott szakterülethez tartozó forrásokat és
szakirodalmat idegen nyelven (általában angol, német, olasz vagy francia) olvassa és legalább egy
idegen nyelven előadó-, diszkusszióképes legyen és anyanyelvi lektor segítségével tanulmányt
tudjon írni. Az Iskola külföldiek előtt is nyitva áll, programja elvégezhető angol, német vagy francia
nyelven is. Az Iskola hangsúlyt fektet a legújabb kommunikációs technikák (pl. internet)
felhasználására és filozófiai vizsgálatára.
Filozófia Doktori Iskola:
Iskolavezető: Boros János
boros@btk.pte.hu [6]
doktori referens: Rippl Dóra
1. oldal (összes: 2)

Filozófia Doktori Iskola
Published at Pécsi Tudományegyetem (http://filozofia.btk.pte.hu)
ripdor@gmail.com [7], mellék: 4105

Forrás webcím: http://filozofia.btk.pte.hu/hu/tartalom/filozofia_doktori_iskola
Hivatkozások
[1] http://filozofia.btk.pte.hu/hu/doktori_iskola_tagjai
[2] http://filozofia.btk.pte.hu/hu/doktori_iskola_kutatasi_temai
[3] http://filozofia.btk.pte.hu/hu/doktori_vedesek
[4] http://filozofia.btk.pte.hu/hu/habilitaciok
[5] http://filozofia.btk.pte.hu/hu/dokumentumok
[6] mailto:boros@btk.pte.hu
[7] mailto:ripdor@gmail.com

2. oldal (összes: 2)

