DR. BUJALOS ISTVÁN
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS
megnevezés
magyar történelem szakos középiskolai tanár
filozófia szakos előadó

évszám
1979
1983

kibocsátó intézmény
KLTE
ELTE

II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE
VISSZAMENŐLEG,
DE
LEHETŐSÉG
SZERINT
MINÉL
TELJESEBB
IDŐBELI
VISSZATEKINTÉSSEL)
A) oktatott kurzusok
(i)
a DE BTK-n képzési szintenként
Filozófia szak
XX. századi angolszász filozófia – ea.
Contemporary American Political Philosophy- idegen nyelvű szeminárium
Modern etikai gondolkodás irányzatai – ea
Kommunitáriánusok – angol nyelvű szövegolvasó szeminárium
A szociális gondolat története szeminárium
Modern politikai gondolkodás – ea.
Modern politikai gondolkodás – szem
Posztmodern filozófia (Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot)
Mai amerikai filozófia – Richard Rorty filozófiája
Popper és Hayek társadalomfilozófiája
Kortárs német filozófia – ea
20. századi német filozófia – ea.
Liberalizmus és demokrácia
19. századi filozófia – ea.
Etikai gondolkodás irányzatai – ea.
BA
Bevezetés az etikába

Etikatörténet I.
Etikatörténet II.
Etikatörténet IV. ea
Ágazati etikák II.ea
Ágazati etikák II.sz
Ágazati etikák IV.ea
Kanonikus művek elemzése I.ea

Modern filozófia V. (19. század Hegel után)
Kortárs problémák filozófiai megközelítése 3
MA

Posztmodern filozófia (Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot)
Mai amerikai filozófia
Popper és Hayek társadalomfilozófiája
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Kortárs német filozófia – ea
20. századi német filozófia – ea.
Liberalizmus és demokrácia
19. századi filozófia – ea.
Etikai gondolkodás irányzatai – ea.
Vita az igazságosságról – John Rawls
Contemporary American Political Philosophy- idegen nyelvű szeminárium
Kommunitáriánusok – angol nyelvű szövegolvasó szeminárium
(ii)

a DE más karain képzési szintenként
Előadásokat tartottam a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének doktori
programjában, a DE Jogi Karának képzésében is. Órákat tartok a DE Müszaki
Karán.

(iii)

más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési
szintenként
1992-94 között filozófiát tanítottam a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző
Főiskolán
Sok éven át tanítottam az ELTE Szociálpolitika Tanszékén mind az alapképzés
mind a doktori program keretében.
Kurzust tartottam Budapesten a Társadalomtudományi Szakkollégium keretében
Külföldön:
1991-ben egy hónapon át szemináriumokat vezettem a roskildei egyetemen
(Dánia) posztgraduális képzés keretében.
2000 őszén pedig Hollandiában, a maastrichti egyetemen tartottam kurzust a mai
amerikai politikai filozófiáról európai és amerikai hallgatóknak.
2009-2010-ben Fulbright scholar voltam, és a City University of New Yorkon két
féléven át két-két kurzust tartottam filozófiából és etikából

B) oktatásszervezői tevékenység
(i)

témavezetés (csak a számadatokat kérjük)
lezárult

szakdolgozati
OTDK
egyéb:

kb. 90
8 (3 helyezett)

folyamatban lévő
4

(ii) szakfelelősség
(iii) szakirányfelelősség
Szabad bölcsész szak etika szakirány
(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)
Bevezetés az etikába 3 kr
Tudományfilozófia/Nyelvfilozófia 3 kr
Etikatörténet I-II. 3 kr
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(v)

Angolszász filozófia 4 kr
Etika 4 kr
Kortárs viták az igazságosságról 4 kr
egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK
koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)
DETEK Hatvani István Szakkollégium igazgatója 2008-tól

OKTATÁSI
TEVÉKENYSÉG
DOKTORI
ISKOLÁBAN
VISSZAMENŐLEG,
DE
LEHETŐSÉG
SZERINT
MINÉL
VISSZATEKINTÉSSEL)

III.

(MINIMUM
TELJESEBB

5

ÉVRE
IDŐBELI

A) oktatott kurzusok
2007/2008/I. Igazságosság Amerikában (angol nyelvű)
B) törzstagság
C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult: 2 (Trembeczki István
és Nemes László)
(ii) folyamatban lévő: 5
IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
A) főbb kutatási területek
K. R. Popper és F. A. Hayek. filozófiája
Neoliberalizmus és jóléti állam
Posztmodern filozófiák
A mai amerikai politikai filozófia
B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)
megnevezés

évszám
1995
1995
2004

PHD
CSc
habilitáció

kibocsátó intézmény
MTA
MTA
DE

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit, itt csak számadatok
kellenek!)
 könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.): 5
 könyvfejezet: 7
 stb.: 21
 idézettség:25
D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel
téma
Filozófia a volt
szocialista országokban

időszak
1992-95

adományozó intézmény
CEU Research Support
Scheme
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szerep
projekt koordinátor

Neoliberalizmus és jóléti 1996
állam
Posztmodern filozófia
1998-99
A totalitarizmus és az 2004európai szellem
2007

vezető

OTKA

CEU Individual Research kutató
Support Scheme
NKFP
résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel
 Magyarországon
a. bizottsági tagság/elnökség
Magyar Filozófia Társaság tag
Debreceni Akadémiai Bizottság titkár, majd tag
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
1992-től Gond című filozófiai esszéfolyóirat szerkesztője
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
Számos PhD értekezés opponense voltam. Sok PhD vizsga- és védési
bizottságban vettem részt elnökként és tagként. Huoranszki Ferenc nagydoktori
értekezésének opponense voltam.
 külföldön
a. bizottsági tagság/elnökség
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
F) egyéb tudományos tevékenység
V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
 vezetői és egyéb megbízatások:
a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
2003-tól a DE BTK Filozófia Intézetének igazgatója
1998-2004 DE Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese
2004-2007: DE BTK dékánja
b. más intézménynél Magyarországon
c. külföldön
VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK
 pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.
Megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓK, ADATOK
1998-tól a Research Support Scheme keretében támogatást kaptam a
posztmodern filozófia kutatására.
1992-ben a Tempus program révén tanulmányozhattam a felsőoktatást Corkban
(Írország) és Glasgowban, 1993-ban pedig Bochumban.
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1996-ban ösztöndíj keretében öt hónapot töltöttem az Egyesült Államokban,
több amerikai egyetemen, de elsősorban az Indiana University-n (Bloomington)
alaposan megismertem az amerikai felsőoktatást. Részt vettem filozófia
konferenciákon, szemináriumokon, ahol előadásokat tartottam.
1996-ban a „Salzburg Seminar”-on vettem részt.
1998.ban egy hónapot töltöttem tudományos kutatással Aalborgban.
2005-ben két hétet Angliában, 2006-ban egy hónapot az Egyesült Államokban töltöttem
tudományos kutatással.
2009-2010 New York Fulbright scholar City University of New York
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