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3. Telies becsült idő (az oktatási tevéken féléves őraszáma'

4. Előfeltételek (ha vann
4.1 Tantervi
4.2 Kompetenciabeli

ak

2. A,tantárgy adatai
2.I Atantárgy neve Érvelés és kritikai gondolkodás

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Demeter Márton Attila egyetemi előadótanár

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Demeter Márton Attila egyetem előadótanár

2"4 Tanulmányi év I l |z.s Eetav| 1 |2.6. Ertékelés módja I Kol. |2.7 Tantárgy típusa| Alaptargy

5. Feltételek (ha vannak)

5.1 Azelőadás
lebonyolításának feltételei

a A jelenlét kötelező minimum 9 alkalommal, Részképzés vagy bármely
más indokolható kimaradás okán az oktató előzetes tájékoztatása
esetén a hallgató felmentést kaphat a megjelölt időszakra.

5.2 A szeminárium llabor
lebonyolításának feltételei

A jelenlét kötelező. Részképzés vagy bármely
kimaradás okán az oktató előzetes tájékoztatása
felmentést kaphat a megjelölt időszakra.

más
esetén

a indokolható
a hallgató

3.1 Heti őraszám l Z melvből: 3,2 előadá: l l 3.3 szeminárium/labor 1

3.4 Tantervben szereplö össz-óras záml 28 melvből: 3,5 előadál 14 I 3.6 szeminárium/labor I4
A tanulmánvi idő elosztása: Ora
A tankönvv. aiesyzeí, a szakirodalom vagy saiát iegyzetek tanulmányozása 8

Könvltárban. elektronikus adatbézisokban vagy terepen való további táiékoződás 10

Szemináriumok / laborok. hazi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 10

Eeyéni készségfeilesztés (tutorálás) I4
Vizseák 4

Más tevékenvsések:
3.7 Esvéni munká öss2-óraszárrra 4.2 konv.
3.8 A felév össz-,őraszánna 28 ftz.l7} konv.
3,9 Kreditszám



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
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7. Atantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

8. A tantárgy tartalma

:::,.l

1. Bevezetó elóadas: a és a héJköznapi Tudatosság
aktivitás

7,l A tantáisv áltálánóS]'.r,' ,.célkitűzése ,,i i_

-,; J:]: lli^. , ,,i3

a A, fliórófiái argumentáció teqhnikainak, straté§iáinalí_,tipológiáinák
felismerése és meghatá rozása

- A'válóság/tarsadalmi, politikai és gazdasági folyamatok elemzése az
azok mögött rejlő előfeltevések tisztázásával, illeive az őket igazoló

a:

érvek elemzésével
7.2 A tantár§y sajátos

ftjlvállalni

ponrlolkorlás különbsépei: a fildiőfia célia és



feladáta;, , filozófiai , módszerok;,,,,,: Filozófia
művelése írásbarr/beszédben;
Feladat: Jellemezz röviden egy számodra
inspiráló filozófust! Indokold meg, miért tartod
inspirálónp|d|ónye§esnek az általa közvetített
gondolatokat, eszméket!

módszere,
előadás,
heurisztikus
beszélgetés

2 Előadás, beszélgetés

hazai ' páiyan , iévékenykedő. íilozófus
éretpáffi,ffiri"é§ kqtatasi '.té tilénök
tanulmányozása és egy rövid, szemináriumi
pr e,zentációs an yag elkészíté se

' , 
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Előadás, interaktív
beszélgetés,
szövegolvasás

A.rgqpenturnok. bea.zonosítása
fi lozóíiai szövegekben.

és értékelése

illetve

Tudatosság és
aktivitás módszere,
előadás, heurisztikus
beszélgetés

5. Előadás, interaktív
beszélgetés

Előadás, beszélgetés

4,

kutatási kérdés?
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Előadás, beszélgetés

Előadás, beszélgetés

Előadás, beszélgetés
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onálló feladat: keress
Előadás, beszélgetés

Előadás, beszélgetés

Előadás, beszélgetés

Előadás, beszélgetés
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8. Hogyan építsük be mások gondolatait saját
fiünkánkbá? Mi a plágium? Hb§yan
hivatkozzunk?
Önálló feladat: Áttits össze bibliográfiát saját
kutatási terüléteden, ftiltérképezve a
kolozsváron általad hozzáférhető könvltárak
any'agát| Kérd - a köhyvlarosök §e§ítségét
hozzá.

11.Filózófusok a nyilvánósságban * akadémiai
nyilvánosság valamint a közéleti
nyilvánosságban való megjelenési módozatok:
cikkek, interjúk, nyílvános felszólalások.
e]őadások
Onálló feladat: ,keress ,egy előadást, interjút

,, avag,y Fübtricisztikai írast, rekonstruád röviden
.,,.,,, ,'&z áfsumenációiát! ," ,, ",,



Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, ford. Klukon Beatrix, Gondolat Kiadó, 199l, Budapest
Fowler, Martin: The Ethical Practice of Critical Thinking, Carolina Academic Press, 2008.
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megiegyzések

1. Bevezető: a szeminariurnon zajló tevékenység
tematikájának, ritmusának és
követelményrendszerének ismertetése ) a
szeminariumvezető és a hallgatók
bemutátlcozása,, a -,' hallgatók,érdeklödé§i
területének beazonosítása

Irányított beszélgetés,
rövid ptezeríáciő,
tudatosság és
aktivitás módszere

.,.;-:.2iKi'illö öfr]§?.-F,,.,i ófu§iölö$álYák.'.""',.:.,.,
Önálló feladát: i.tsré, szerint kiválasztott
nemzetközi iélevanciával rendelkezö filozófus
életpályájanak és kutatási területének
iimerteiésé. A hallgatók visszajelzést adnak

]:'],]]]]'.megád ,, k+,itéfiúmok ,,: mentén egrmá§
munká;ára: formai (a bemutatás módja) és

,,-:"r-'* tffi'alffi .,, §áomp oáto_k-' 4}4p j {n.,:.1; 
: ]

Irányított beszélgetés,
előadás, tudatosság és
aktivitás módszere

3. Az hallgatók, által kiválasztott filozófusok
profiljának rövid ismertetése - a példákból
kiindú]ó bé§zélgeté§ :.,:'ágúat|í ftlozőfiák - az
egy.,es " íEazaío! ö|z, kapcsolódó jellemző

Problémak ,, béazonosítása;, a íilozófiai
perspeklíva ' más humán-:és

tarsadalomtudományok szemléletmódjahoz
viszönyítot1 elhelyezése (nórmatív; pre spriktív,
argumentatív).

Előadás, beszélgetés

4.,Magy,,ar avagy.: román nyelwerületen
tevékenykedó ,filozófus életpályájanak
áttekinté§e, ,fiíbb: kutátási érdeklődésének
ismertetése, max. 5 percben. A bemutatást
követően,, a csopórt ,:targiáil reagálnak a
prezentációra rögzített formai és tartalmi

Előadás, beszélgetés,
tudatosság és
aktivitás

5. : Mutasd ,be röviden , á té:ged fo§lalkoztató
kérdést, illetve vénold a kérd?s eddigi kutatása
kapcsá |étező eddigi kutatás irányvonalait,
megjelölve áz általad tqékoződás céljából
hashalt ' fonásokat (eszközöket és

szakértőket). Azonosítsd be a környezetedben a

témával fogtralkozó szaktekintélyeket! A
bemutatást a csoport tagjainak konstruktív
kritikai hozzászőlás ai követik.

Előadás, beszélgetés,
tudatosság és
aktivitás

Önálló feladat .,ellenőrzése, megbe§zélése:
szövegolvasás, jegyezetkészítés Bhikhu
Parekh: Mié* terrór?, ford, Demeter M. Attila,
Kellék, Kolozsvar - Nágyvárad Szeged,
2008, 35, 85-98: A jégy2eíek bemutatása,
illetvé a szöveg rövid, szóbeli összefoglalása

Beszélgetés,
szövegolvasás,
jegyzetkészítés

7,,Keress,,,,á,.' iájíLl..,,kutatá$i, témád 
", 
területén e g/

tanulmanyt, azonosítsd be a benne szereplő
érveket - elkészíwe annak jegyzetét, illetve

Előadás,
eszélgetés,



szöveget, ame]y az-

id vitasd a szö
érvkészletet
állításait.

rekonstruálja,

9. Az episztemikus közösségek
munkáItatói elvárásainak ti..itrun

képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatívhozása a tantá tartalmával.

10. Ertékelés
Tevékenység típum 10,t,ffi
10.4 Előadás Jelenlét, TÖéffiÉseilG;

való aktív részvétel
Jelenléti ív

Félév uegi-m.gU".ra.r,
1 O.S Szeminririum7 tabor Folyamatoiellenorz&

§z-qnirrp-i.ffiffi ; Folyamatoiell&őrz6.rítmérry mi
Az előadások és szemfiá.ir-afr tása kötelező. Aa szama qax. 5 lehet.

10.3 Aránya a v€ső



o Azönálló feladatok 80%-ának elkészítése

kitöltés dátuma

20l8. szeptember 17.

Az intézeti j óvahagyás d átuma

2018. szeptember 20.

Előadás felelőse

Demeter Márton Attila

}r**"l.. n{ril*.

szeminarium felelőse

Demeter Márton Attila

}.".,l.. r{*,|*.

Intézetigazgatő

Demeter Márton Attila

}o".,l.. r{n|*_


