DR. BUGÁR ISTVÁN
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS
megnevezés
matematika-filozófia szakos középiskolai tanár
ógörög filológus

MA középkortudományból

évszám
1991
1994
1996

kibocsátó intézmény
ELTE
ELTE
CEU

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE
VISSZAMENŐLEG, DE LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDŐBELI VISSZATEKINTÉSSEL)

II.

A) oktatott kurzusok
(i)
a DE BTK-n képzési szintenként
5 éves képzés: ógörög nyelv, ókori filozófia (ea. és szem.), középkori filozófia (ae. és szem.),
szakszemináriumok (ókori és középkori filozófiai szakszövegolvasás, angol és német szakszövegolvasás,
ókeresztény esztétika) (2000 óraadóként; 2002- folyamatosan)
BA képzés: bevezetés a filozófiába; filozófiatörténet, bibliaismeret, ókori és középkori filozófia (ae. és
szem.); korai kereszténység; keleti kereszténység; magyar és idegenyelvű szakszövegolvasás (ókori filozófia;
patrisztika); auktorolvasás (ógörög), etikatörténet (ókor és középkor); kortárs keresztény gondolkodók
MA képzés: antik és középkori filozófia szeminárium, antik és középkori esztétika szeminárium

(ii)
(iii)

a DE más karain képzési szintenként
más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

5 éves képzés: ELTE BTK Platón szeminárium, késő antik filozófiai szeminárium (2001)
AVKF (vallástudomány egyetemi szak): hellenisztikus filozófia (2006)
SSTF: görög nyelv haladóknak (2007-2009)
BA képzés: ZsKF filozófiatörténet, filozófiai diszciplinák (2004-2006)
MA képzés: CEU (2003-2004) Beginners Greek, Greek Intermediate
ZsKF (2006-7) korai kereszténység; képteológia; bizánci kereszténység; vallásfilozófia

B) oktatásszervezői tevékenység
(i)

témavezetés (csak a számadatokat kérjük)
lezárult

szakdolgozati
OTDK
egyéb:
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

10
4

folyamatban lévő
2

szakfelelősség
szakirányfelelősség
tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)
egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK
koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.) szabad bölcsészet BA akkreditáció koordinálása;
filozófia szakirány kidolgozása; vallástudomány szakirány kidolgozása D. Tóth Judittal
közösen; filozófia MA antik és középkori fil. specializáció kidolgozása

III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN (MINIMUM 5 ÉVRE VISSZAMENŐLEG, DE
LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDŐBELI VISSZATEKINTÉSSEL)

A) oktatott kurzusok: személy és szabadság
B) törzstagság C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő: DE humán tudományok 1 fő
ELTE történettudományok 1fő (társtémavezető)

IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
A) főbb kutatási területek: antik filozófia; patrisztika
B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)
megnevezés
CSc filozófiatörténetből
PhD középkortudományból
dr. habil. filozófiából

évszám
1999
2003
2007

kibocsátó intézmény
MTA
CEU
DE

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit, itt csak számadatok kellenek!)
 könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.): 0/0/0/2,5
 könyvfejezet: 2/0/0/11
 szakfolyóiratcikk: 4/2/0/13
 konferenciakiadványban megjelent tanulmány: 4/1/0/3
 szerkesztett kötet: 0/0/0/1,5
 recenzió: 0/0/0/5
 idézettség könyvkritikák: 8; hivatkozások: 35; köszönetnyilvánítások: 3
D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel
téma
ókori és középkori filozófia

időszak

adományozó intézmény

19982002

Soros Alapítvány
intézményközi együttműködést segítő program
OTKA

résztvevő

OTKA

szenior kutató

SZTE-GFHTF

tutor

szövegértelmezés az ókori 2006filozófiában és a korai 2009
kereszténységben
vallás és antropológia
20102013
Bálint Sándor Valláskutató 2009Intézet

szerep

résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel
 Magyarországon
a. bizottsági tagság/elnökség
Magyar Filozófiai Társaság tagja; Filozófiatörténeti Szekció titkára (1999-2002)
Magyar Patrisztikai Társaság alapító tagja; titkára (2002-4); elnökségi tagja (2004-2010; 2012-)
Magyar Ókortudományi Társaság tagja; választmányi tagja (2008-2012)

b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
Katekhón filozófiai és teológiai szakfolyóirat – szerkesztőbizottsági tag (2004-)
Studia Patrum a Magyar Patrisztikai Társaság kiadványai – szerkesztőbizottsági tag (2006-)

Kultusz és Logosz vallástörténeti és vallásbölcseleti sorozat – sorozatszerkesztő (2003-)

c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
opponens PhD eljárásban 6-szor,
DSc eljárásban 1-szer
dr.habil. (ELTE) eljárásban 1-szer
bizottsági tag (nem opponensként):
PhD eljárásban 1-szer
dr. habil eljárásban 3-szor



külföldön
a. bizottsági tagság/elnökség
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység
Magyar Patrisztikai Társaság éves konferenciája 2001; 2002: 60, ill. 42 fő);
The Eucharist in Theology and Philosophy nemzetközi konferencia (CEU Budapest-Tihany,
2000; 15 résztvevő)
nemzetközi nyári egyetem szervezése („The Many Cultural Centres of the Early Medieval
Oecumene” CEU Budapest, 1999)

V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
 vezetői és egyéb megbízatások:
a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
b. más intézménynél Magyarországon
c. külföldön
VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK
 pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.
megnevezés
visiting graduate scholarship
Oxford, Pembroke College
senior associate member
Oxford, St Anthony’s College
aspiráns
Andrew W. Mellon fellowship
posztdoktori ösztöndíj
Bolyai ösztöndíj
Békésy György ösztöndíj
Maison des Sciences de l’Homme, kutatói
ösztöndíj

évszám
1994-5
1997-8
1993-7
1999
2000-01
2000-02
2003-6
2007

kibocsátó intézmény
Soros Alapítvány-British Foreign and
Commonwealth Office
Dahrendorf Fund
MTA
American Academy of Rome
OTKA
MTA
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Fondation Maison des Sciences de
l’Homme

VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓK, ADATOK

