
Tanári mesterképzési szak filozófiatanár szakképzettség 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
A szakképzettség oklevélben szereplő,  
− magyar nyelvű megjelölése: okleveles filozófiatanár;  
− angol nyelvű megjelölése: teacher of philosophy.  
 
A képzés célja olyan filozófiatanárok képzése, akik alkalmasak az iskolai oktatásban, 
szakképzésben, felső- és felnőttoktatásban a filozófiai alapfogalmak, a legjelentősebb 
filozófusok és filozófiatörténeti korszakok megismertetésére, és képesek felkelteni a 
tanulókban a filozófiai gondolkodás iránti fogékonyságot. A képzés célja továbbá, hogy a 
hallgatók szert tegyenek a filozófia bármilyen szintű műveléséhez szükséges kompetenciákra: 
legyenek képesek önálló filozófiai kérdésfeltevésre, kritikai értékelésre, birtokolják a 
filozófiai kérdések megközelítéséhez szükséges technikákat, és tudják ismereteiket önállóan 
bővíteni, továbbá akik képesek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.  
 
A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök: 
Szakterületi ismeretek:  
− A filozófiatörténet nagy korszakainak átfogó ismerete, mely néhány korszak elmélyültebb 

ismeretére is támaszkodik.  
− A jelenkori filozófia problémafelvetéseinek és vitáinak átfogó ismerete, melyet ebben az 

esetben is egy kortárs megközelítésmód (az analitikus ill. posztanalitikus irányzatok, a 
fenomenológia, ill. a hermeneutika) beható tanulmányozása alapoz meg.  

− A filozófia szisztematikus művelésének áttekintő ismerete, és az alapvető területek közül 
(logika, ismeretelmélet, tudományfilozófia, nyelvfilozófia, metafizika, elmefilozófia, 
etika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, történelemfilozófia, vallásfilozófia) 
néhánynak a részletes és elmélyült megismerése.  

− Az alkalmazott filozófia problémakörei, ezek kapcsolatrendszere a filozófia 
szisztematikus területeivel.  

 
Szakmódszertani ismeretek:  
− Kompetenciafejlesztés a filozófiaoktatásban (pl. szövegértelmezés, önálló kérdésfelvetés, 

filozófiai problémák problématörténeti elemzése).  
− A filozófia tanításának módszertana: A filozófiatanítás elméleti tudnivalói és gyakorlati 

ismeretei. Tanítási technikák, módszerek, mikrotanítás. Multimediális tanítási ismeretek. 
Differenciált munkaformák (egyéni munka, pármunka, csoportmunka, frontális munka), 
tantervek, tanmenetek, tematikus tervek, óratervezetek, óravázlatok készítésének 
módszertana.  

− Tananyagkészítés, projektmunka és a személyre szabott oktatás. A csoportos oktatás 
jellemzői, a csoportdinamika szerepe a filozófiaoktatásban.  

− Felkészülés a tanítási gyakorlatra. 
 
Sajátos kompetenciák:  
A filozófiatanár  
− képes önálló filozófiai kérdésfeltevésre, kritikai értékelésre, birtokolja a filozófiai 

kérdések megközelítéséhez szükséges technikákat, és tudja ismereteit önállóan is 
folytonosan bővíteni.  



− A filozófiatanár képes arra, hogy segítse a tanulókat komplex fogalmi struktúrák 
felépítésében, a logikai viszonyok átlátásában, és hogy megismertesse velük az 
argumentáció alapvető szabályait.  

 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 
 
 
A tanári mesterképzési szak filozófiatanár  szakképzettségére vonatkozó adatok: 
a) A képzés besorolása: pedagógusképzés képzési terület 
b) Szakirányok: - 
c) Megszerezhető szakképzettség: okleveles filozófiatanár 
d) A képzés nyelve: magyar 
e) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
f) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FHF/1714-4/2008. számú határozat jogerőre emelkedése 
• FF/1679-2/2013. számú határozat szerint 

g) A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009. tanév I. félév 
h) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
i) Képzési együttműködések: - 
j) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
k) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
l) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• ME 148/2007. számú szenátusi határozat (2007. augusztus 27.) 
• MAB 2008/2/X/5/3. számú MAB határozat (2008. február 29.) 
• ME 298/2013. számú szenátusi határozat (2013. június 24.) 

m) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Szakálné Dr. Veres Ildikó, 72131955560 
 


