
ETIKATANÁR

FILOZÓFIA INTÉZET

Válaszd az etika tanárszakot, ha fontosnak 
tartod 
• a toleranciát
• a származás, a nem, vallás és életkor szerinti diszkri-

mináció elutasítását 
• az eutanázia, az élethez való jog, az abortusz kérdéseit 
• a környezetvédelem, a globalizáció témakörét
• a test és a lélek viszonya morális kérdéseit

Hitelesség = szakmaiság
• Az általános etikai alapfogalmak, irányzatok átfogó is-

merete
• A nagy világvallások tanításából következő erkölcsi 

tanítások átfogó ismerete, a vallás világának morális 
vonatkozásai, a valláserkölcs alapvető kérdései.

• Tájékozottság a legújabb etikai kutatások körében. 
• Naprakész ismeretek a gyorsan változó világunkról és 

az egyén életét befolyásoló társadalmi-gazdasági fo-
lyamatokról. 

• Tájékozottság a mai modern társadalom morális kér-
déseiben, a demokratikus alapértékek, az emberi jo-
gok, a társadalmi egyenlőtlenségek, a környezetvéde-
lem, a globalizáció, a kulturális különbségek körében.

Mi lesz a feladatod etikatanárként?
• az erkölcsi érzék fejlesztése,
• a cselekedetekért és azok következményeiért vállalt 

felelősségtudat elmélyítése
• az emberi személy méltóságának tiszteletben tartá-

sának alapértékként elfogadása
• a társadalmi beilleszkedés elősegítése.
• Értékkonfliktus-kezelés képességének megalapozása
• az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek megér-

tetése.
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SZABAD BÖLCSÉSZET 
ALAPSZAK (BA)

Mit tanulhatsz a képzés során? 
• A szabad bölcsészet alapszakon belül a következő 5 

szakirány/specializáció között választhat a hallgató: 
filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, és filmel-
mélet.

• A szabad bölcsész képzés átfogó és izgalmas képet 
nyújt a humán tudományok klasszikus és kortárs hely-
zetéről. A képzés a filozófia, etika, esztétika és filmel-
mélet fő tengelyeire támaszkodik, melyeken belül gaz-
dag tematika várja a felvételizőket.

• A szemináriumokon elsajátított ismeretek segítségé-
vel az analitikus gondolkodás, érveléstechnika, és a 
nyilvános kommunikáció képességei fejleszthetők

• A kurzusokon lehetőség nyílik a szövegfeldolgozás, a 
szövegelemzés- és értelmezés, a prezentáció-készí-
tés, valamint a logikus és kritikai gondolkodás techni-
káinak alkalmazására és gyakorlására

Mit kínálunk még?
• A filozófia intézet tananyagon kívüli rendezvényeire 

is várja hallgatóit és az érdeklődőket. Olvasókörök, 
meghívott előadok előadásai, és művészeti-alkotó 
workhopok széles palettája várja a szabad bölcsész 
hallgatókat

• Erasmus programok segítségével tanáraink és hallga-
tóink egyaránt kutathatnak, tanulhatnak, taníthatnak 
külföldi egyetemeken.

• Filozófa MA és Esztétika MA

Mire tesz alkalmassá a diplomád? 
• Egyrészt a kommunikációhoz tartozó állások betöl-

tésére, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, 
amelyek a felsőbb szintű képzésben alapvető elemzé-
si, szövegértési és alkotási, kommunikációskészsé-
geket biztosítják. 

• A következő területeken helyezkedhetsz el: 
• közoktatás 
• közművelődés 
• kultúra (mozik programszervezőiként); 
• tömegtájékoztatási eszközök (kulturális újságírás a 

nyomtatott, az elektronikus és az online sajtóban); 
• vállalatok humángazdálkodási területei


