Kurzus kódjai: BBN-FIL-212.02, BMA-FILD-212.02, ill. BMVD-020.011, BBV-020.005
Kurzus megnevezése: Arisztotelész előadás
KURZUS ELSŐ FOGLALKOZÁSÁRA február 11-én kerül sor.
Szinkron online kurzus, amely az órarend szerinti időben, de online térben (zoomban) zajlik, a kurzus linkjéről kurzusmail kerül kiküldésre, ill. azt a kurzus moodle-lapja is tartalmazni fogja
Kurzus előadója: Bodnár István

Kurzus előfeltétele(i): ---
A jegyszerzés módja(i): 
Jegyet a vizsgaidőszakban meghirdetett írásbeli kollokviumon lehet szerezni. A kollokviumon azok a hallgatók, akik az előadást a BBN-FIL-212.02 vagy BMA-FILD-212.02 kódon vették fel, a Filozófiatörténet II tanegység teljes – a hellénisztikus filozófiát is tartalmazó – vizsgatematikájából kapnak kérdéseket. Zárthelyi esetén a kérdések megválaszolására két óra áll rendelkezésre. Azon hallgatók, akik az előadást BMVD-020.011 vagy BBV-020.005 kódon veszik fel, a Filozófiatörténet II. tanegység vizsgatematikájának Arisztotelészhez tartozó részéből kapnak kérdéseket.
Amennyiben zárthelyi megtartására a tavaszi szemeszter vizsgaidőszakában nincs mód, a hallgatók szubsztantívabb, otthon kidolgozandó kérdésekre fogunk válaszolni.
Követelmények: ld. fent.

Kurzus leírása, tematikája: 
Az előadás a Filozófiatörténet II. vizsgatematikának egy részét – Arisztotelész filozófiáját – nagy vonalakban tekinti át.

Kurzushoz tartozó kötelező irodalom:
Arisztotelész:
Arisztotelész: Kategóriák és Herméneutika (több kiadás, pl. Arisztotelész: Organon I. kötet, Akadémiai, Budapest 1979).
A kollokviumon ezen túl ismerni kell a szillogisztika alapfogalmait az Első analitika I.1-2 és I.4 alapján (Arisztotelész: Organon I. kötet, Akadémiai, Budapest 1979), továbbá a tudományos kutatás alapfogalmait és módszerét a Második analitika I. könyve és a II. könyv 1-13 alapján (modern idegen nyelvű fordításban érhető el).
Arisztotelész: A keletkezésről és pusztulásról (Magyar Filozófiai Szemle, 1988/3-4)
Arisztotelész: Fizika VIII. könyv (Magyar Filozófiai Szemle, 2000/1-3, interneten elérhető a http://at.elte.hu/~mfsz/MFSZ_0013/Bogn.htm címen)
Arisztotelész: A természet (L’Harmattan, Budapest 2010), I. könyv 1. és 5-9. fejezet, II. könyv, 1-3. és 7-9. fejezet, III. könyv 1-3. fejezet
Arisztotelész: A lélek in: Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások (Akadémiai, Budapest 2006)
Arisztotelész: Az égbolt I-II. könyv, in: Arisztotelész: Az égbolt (Akadémiai, Budapest 2009)
Arisztotelész: Metafizika Ζ (VII. könyv), ford. Steiger Kornél, in: Gond 1.
Arisztotelész: Metafizika Λ (XII. könyv), ford. Lautner Péter, in: Bugár M. István (szerk.): Kozmikus teológia, Kairosz 2005
Arisztotelész: Metafizika IV., VI. és IX. könyvét valamilyen modern idegen nyelvű fordításban kell a vizsgára elolvasni.
Arisztotelész: Nikomakhoszi etika (több kiadás)
Tankönyv: Oliver Primavesi – Christof Rapp: Arisztotelész. Atlantisz, Budapest, 2018.
Ajánlott irodalom: David Ross: Arisztotelész. Osiris, Budapest 1996.

Kurzushoz tartozó ajánlott irodalom: 
Ld. Filozófiatörténet II. vizsgatematika Arisztotelészhez tartozó része, valamint menet közben kerül ismertetésre


