
Filozófia mesterképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A mesterképzési szak megnevezése: filozófia (Philosophy)  
 
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  
− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)  
− szakképzettség: okleveles filozófia szakos bölcsész  
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philosopher  
 
3. Képzési terület: bölcsészettudomány  
 
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szabad bölcsészet alapképzési szak 
filozófia szakirányon.  
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai.  
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők 
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan 
vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 
bizottsága elfogad.  
 
5. A képzési idő félévekben: 4 félév  
 
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  
6.1. Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4–12 kredit;  
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 12–32 kredit;  
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50–90 kredit;  
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;  
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;  
6.6. A gyakorlati foglalkozások aránya: legalább 20 %.  
 
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a filozófia művelésére, valamint 
a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és 
e területek közötti párbeszéd folytatására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az 
analitikus gondolkodásra, a szövegek elemzésére, a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén 
belüli elhelyezésére és értékelő elemzésére. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. 
A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 
történő folytatásához.  
 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  



− a filozófiatörténet, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia, a metafizika, a politikai filozófia, 
az etika, az esztétika, az elmefilozófia, a történelemfilozófia, a tudományfilozófia és a 
vallásfilozófia megfelelő ismeretanyagát,  

− az alkalmazott filozófia fő területeit,  
− a filozófia belső összefüggésrendszerét és a filozófia és a rokon tudományok 

kapcsolatrendszerét,  
− a filozófia és a kultúra, valamint a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás 

alapvető sajátosságait,  
− a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát,  
− az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges 

módszertani ismereteket.  
 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  
− ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 

megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint 
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására,  

− saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területükön belül további elmélyült 
kutatások művelésére, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,  

− a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti párbeszéd folytatására,  
− az aktuális filozófiai kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző 

korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére,  
− alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint komoly elemző 

készséget, figyelmet, átfogó és elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,  
− a filozófia területén szerzett tudás alkalmazására, továbbá mélyebb összefüggéseinek 

megértéséhez és magyarázatához szükséges megfelelő információk beszerzésére és a 
kutatási módszerek alkalmazására,  

− a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, 
érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok 
szerint írásban és szóban is képesek magas szinten bemutatni.  

 
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  
− analitikus gondolkodás, a szövegek elemzésének, a szövegeknek a filozófiai tradíció 

egészén belüli elhelyezésének és értékelő elemzésének képessége,  
− filozófia egészével ill. annak egy-egy részdiszciplínájával, továbbá ezek alkalmazásával 

kapcsolatos problémák felismerésének és kreatív kezelésének képessége,  
− az önálló gondolkodás és problémamegoldás képessége,  
− megfelelő szintű nyelvtudás a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásához,  
− olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságok és más területekre is átvihető ismeretek, 

valamint az ezek alkalmazását lehetővé tevő együttműködési készség, melyek 
megkövetelik a kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt 
összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, valamint a szakmai továbbképzéshez 
szükséges önálló tanulási képességeket,  

− saját tevékenységükre vonatkozó kritikus értékelés képessége, valamint értékek 
kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,  

− kritikai érzékenység.  
 
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök (4–12 kredit):  



logika, filozófiai alapozó, filozófiatörténeti alapozó: propedeutika, szakszövegolvasás, 
módszertani alapozó.  
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 12–32 kredit  
a filozófiatörténet fő korszakai, a kortárs filozófiai áramlatok, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, 
metafizika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika.  
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-110 kredit  
differenciált szakmai ismeretek: 50-90 kredit  
a) kötelezően választandó szakirányú modul 30–50 kredit  
− filozófiatörténet: ókori, középkori, újkori, 19. századi vagy 20. századi filozófia  
− szisztematikus filozófia: pl. logika, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, politikai 

filozófia, etika, esztétika, elmefilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, 
vallásfilozófia, a társadalmi nemek filozófiája, analitikus filozófia, hermeneutika, 
fenomenológia;  

− alkalmazott filozófia: orvosi etika, üzleti etika vagy környezeti filozófia;  
b) a szakhoz kötődő további választható ismeretek: 20–40 kredit  
− az elméleti alapozás és a törzsanyag témakörei, továbbá pl. elmefilozófia, etika, 

történelemfilozófia, tudományfilozófia, vallásfilozófia, jelenkori filozófia (az analitikus 
ill. posztanalitikus irányzatok, a fenomenológia ill. a hermeneutika) ismeretkörei. A 
filozófia területén kívül eső tárgykörök filozófiailag releváns ismeretei;  

diplomamunka: 20 kredit.  
 
9. Idegennyelvi követelmények:  
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú 
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  
 
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű filozófiai 
ismeret (logika, filozófiai alapozó, filozófiatörténeti alapozó, propedeutika, 
szakszövegolvasás, módszertani alapozó, filozófiatörténet, kortárs filozófia, ismeretelmélet, 
nyelvfilozófia, metafizika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, 
elmefilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, vallásfilozófia, a társadalmi nemek 
filozófiája, más ismeretkörökön belül folytatott filozófiailag releváns tanulmányok, orvosi 
etika, üzleti etika vagy környezeti filozófia). A hiányzó krediteket a mesterfokozat 
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a 
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 
szerezni.  
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: filozófia mesterképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: bölcsészettudomány képzési terület 
d) Szakirányok: - 
e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A) 
f) Megszerezhető szakképzettség: okleveles filozófia szakos bölcsész 



g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idő: 4 félév 
j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FHF/2356-4/2008. sz. határozat (2008. 09. 15.) 
• FF/1040-2/2015. számú határozat (2015. augusztus 31.) szerint 

l) A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttműködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 102/2007. sz. határozata (2007. június 14.) 
• MAB 2008/5/VIII/4/34. sz. határozat 
• ME 153/2015. számú szenátusi határozat (2015. május 21.) 

s) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Nyírő Miklós Zoltán, 72131952541 
t) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 


