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Tantárgy leírása:
Az előadások célja bemutató-illusztratív jelleggel megmutatni a modern tudományos gondolkodás filozófiai
előképeit és alapjait két átfogó témára összpontosítva: (1) az emberi természetről, annak változtathatóságáról
kialakított, illetve (2) az emberi természet megismerhetőségével kapcsolatos klasszikus filozófiai felfogások.
Elsősorban az európai felvilágosodással kezdődő filozófiai áramlatokat tárgyalva így a tágan értelmezett
elmefilozófia, az ismeretelmélet és a tudományfilozófia néhány alapkérdését és markáns felfogását mutatjuk
be, illetve kitérünk a modern pszichológia mögött álló naturalizált elmefelfogás alapjaira.
A kurzus célja ugyanakkor a modern tudományos pszichológia (1) filozófiai-módszertani alapfeltevéseinek
és (2) történetének áttekintése, az alapvető áramlatok és a nagy fordulópontok mentén. A kurzus másodlagos
célja elsajátíttatni-fejleszteni a fogalmi elemzés és a metodológiai reflexió, valamint a szakirodalmi kutatás
alapkészségeit.
A feldolgozásra kerülő nagyobb témák:
(1) Szemléleti kérdések, filozófiai-metodológiai alapok: A tudományosság mintái és a pszichológia; Test és
lélek viszonyának problémája; A fiziológiai magyarázat; Az ember metaforái; A tudatosság, az
intencionalitás és az én fogalmának változatai-változásai.
(2) Alapvető hagyományok és fordulópontoka modern pszichológia történetében:
A klasszikus filozófiai hagyomány a pszichológiában; Evolúciós és élettani gondolkodás a pszichológiában;
A kísérleti lélektan megszületése; A XX. század nagy iskolái; Az egyéni különbségek, az egyén és a társas
szféra, illetve a patologikus/egészséges kérdései..
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