A tudomány határai – olvasószeminárium
Kurzuskód: XXXN9824
Oktató: Kutrovátz Gábor (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)
Időpont: hétfő 18:00-19:30
Leírás: A szabadon választható kurzus célja, hogy olvasószeminárium formában feldolgozza a
tudomány határainak problémakörét. Ennek érdekében hétről hétre szövegeket fogunk olvasni és az
órákon megbeszélni. A szövegek segítségével egyrészt megismerkedhetünk olyan kérdésekkel, mint
hogy hol húzódnak a tudomány határai, mivel szemben akarjuk elhatárolni a tudományt és miért, mi
a különleges a tudományban, állandóak-e a tudomány körüli határok, stb. Másrészt a problémakör
vizsgálata közben megismerkedünk a tudomány elemzésére szakosodott területek
(tudományfilozófia, tudománytörténet, tudományszociológia, stb.) jellegzetes kérdéseivel,
problémáival, módszereivel és szemléletével. Az elméleti megközelítések mellett hangsúlyt fektetünk
néhány konkrét problémára, esettanulmányra is.
Jegyszerzés: Feltétele az aktív részvétel az órák többségén, valamint két kiválasztott szöveg bemutató
ismertetése kb. 30 percben a félév során egy alkalommal.
A tervezett szövegek (elérhetőség: http://kutrov.web.elte.hu/tudhat/):
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