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A kurzus előfeltétele(i): nincs 

Neptunbeli cimke: Oktatás célja
Általános bevezetés a hermeneutika problémakörének elméletébe és történetébe.

 Neptunbeli cimke: Tantárgy tartalma
A kurzus a hermeneutika főbb önértelemzéseit tekinti át történeti jelleggel, és bemutatja, hogy a hermeneutikának egymástól eltérő önértelmezései lehetségesek, és alakultak ki történetileg. E kontextus keretében arra kérdezünk rá, hogy a különbözőségek ellenére létezik-e olyasmi, amit a hermeneutika lelkének lehet nevezni, vagy esetleg beszélhetünk-e a hermeneutika többletéről, amely révén különbözhet más gondolkodás formáktól. A hermeneutikát általánosságban úgy jellemzik, hogy a megértés és értelmezés tana, s e tekintetben nemcsak annak van jelentősége, hogy az értelmezés minden dolog kiterjeszthető, hanem éppoly lényeges az is, hogy időről időre a megértés és értelmezés maga is újraértelmezhetővé válik. A megértés meglepően későn, csupán a 19. században – Humboldt és Schleiermacher nyelvre vonatkozó reflexióinak köszönhetően – vált releváns filozófiai kérdéssé. Egy fogalom születése ugyanakkor mindig egy problématörténet születése, vagyis nem lényegtelen az az út, hogy a megértés fogalom születésével együtt valójában miként tudatosult bennünk létünknek egy új problémaköre. Ezt az utat próbáljuk áttekinteni.

Neptunbeli cimke: Számonkérési és értékelési rendszere
A jegyszerzés módja(i): referátum, szóbeli vizsga vagy írásbeli esszé.

A kurzus eredményes elvégzése megkívánja az órák rendszeres látogatását



Neptunbeli cimke: Irodalom

A kurzushoz tartozó kötelező irodalom: az első órán véglegesítjük.
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