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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): 
A szemináriumon szemináriumi jegyet lehet szerezni. Ehhez a szemináriumi munkában kell részt venni – a szemináriumok során a diszkusszióban aktívan kell szerepelni, továbbá egy kb. 10 oldal (15-20 000 leütés, 2 500-3 000 szó) terjedelmű szemináriumi dolgozatot kell benyújtani. A szemináriumi dolgozatban a szeminárium keretében érintett Arisztotelész-művek értelmezésének egy fontos problémáját kell ismertetni, az azzal kapcsolatban lehetséges álláspontokat értékelve, a hallgatónak saját álláspontját érvekkel megalapozva kell kifejtenie.
A szemináriumhoz tartozó diszkusszió két fázisban történik: a hallgatók a feldolgozandó szakaszokat a kurzushoz tartozó https://perusall.com lapon tudják előzetesen megvitatni, ott megjegyzéseket tehetnek, összefüggésekre világíthatnak rá, kérdéseket tehetnek fel egymásnak és a kurzus oktatójának. Itt természetesen egymás megjegyzéseire is tudnak reflektálni. Ezek a diszkussziók tipikusan a szöveg szemináriumi feldolgozása előtt egy héttel kezdődnek meg. Ezt követi aztán a szöveg szemináriumi feldolgozása.
A kurzus MA hallgatóinak vitaindítót is kell tartaniuk. Értelemszerűen ez is két szakaszban történik. A vitaindítót tartó diák a perusall-lapon előzetes bejegyzéseket tehet, ill. a többi hallgató bejegyzéseire reflektálhat a perusallban – további megjegyzéseket és ellenvetéseket tehet, kérdéseket megválaszolhat, ill. alkalomadtán kiigazíthat, általánosabb összefüggésekre hívhatja fel a figyelmet. Ezt követően a szakaszok szemináriumi feldolgozásánál a perusallbeli vitát összefoglalja, megvitatandó szempontokat emel ki, és a kurzus oktatójával együtt vezeti a vitát..
A szemináriumi dolgozat megírásához alapvető segítséget nyújtanak a Gerson Lloyd által szerkesztett Aristotle: critical assessments c. cikkgyűjteményben található angol nyelvű cikkek. (A cikkgyűjtemény a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában, a Filozófiai szakolvasóban megtalálható.)
A szemináriumi dolgozat leadásának határideje. Ajánlott a szemináriumi dolgozat első, bő vázlatát is beadni, ennek határideje április 25., a dolgozat végső fogalmazványát a félév végéig be kell nyújtani.
Követelmények: ld. fent.

Kurzus leírása, tematikája:
Február 11. és 18.: Bevezetés és Kategóriák
Február 25., március 4. és 11.: Fizika I. és II. könyv
Március 18. és 25, április 9., és 16.: A lélek
Április 23. és 30., május 7. és 14.: Nikomakhoszi Etika I., II., V., X. könyv
(Természetesen mindegyik esetben csak kiválasztott részletek feldolgozására lesz mód.)

Kurzushoz tartozó kötelező irodalom:
A feldolgozott művek, továbbá menet közben kerül ismertetésre.

Kurzushoz tartozó ajánlott irodalom: 
Ld. fent, valamint menet közben kerül ismertetésre.


