Kedves leendő Doktorandusz!
Amennyiben azt fontolgatod, hogy kutatásodat a filozófia, az érveléselmélet, a tudomány és a
technika történetének, filozófiájának vagy kommunikációjának területén folytatnád, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori
Iskolájának nevében szeretnénk felhívni a figyelmedet legújabb kezdeményezésünkre.
Pályázatunk révén lehetőséged nyílik közelebbről megismerni tanszékünk és doktori iskolánk
működését.
A Tudományfilozófia és Tudománytörtént Doktori Iskolának a BME Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar Filozófia és Tudománytörténet Tanszéke ad otthont, ahol a két
szervezet egymással karöltve végez kutatómunkát a mérnöki, természet-, társadalom- és
bölcsészettudományok területén, illetve azok interdiszciplináris kereszteződéseiben. A doktori
képzésen a hallgatók először kurzusokat végeznek el a tudomány- és technikafilozófia, a
historiográfia és az érveléselmélet területén, melyekkel megalapozzák saját kutatói
tevékenységüket. A doktoranduszok ezután hospitálással segítik az oktatók munkáját, majd a
következő tárgycsoportokból oktatnak választható kurzusokat: Emberek, csoportok, kultúrák;
Építészet és esztétika; Érvelés, meggyőzés, kommunikáció; Filozófia, etika, művészet; Tudomány,
tudás, módszertan.
A képzés során a hangsúlyt elsődlegesen a hallgatók saját kutatására fektetjük, akik témavezetőjük
és a tanszéki munkatársak aktív segítségével publikálnak és konferenciákra járnak. Ennek első
lépése, hogy a leendő doktorandusz kutatási témát és témavezetőt választ, akivel még a
jelentkezés előtt felveszi a kapcsolatot. Témavezetőinket és az általuk kínált kutatási témákat
megtalálod a Doktori Iskola honlapján.
Pályázatunk célja, hogy megismerhesd a tanszéki kollégákat és a doktoranduszokat, illetve mi
is megismerkedhessünk veled. Elbeszélgethetsz velünk a kutatásainkról, arról, hogy milyen
feladatok várnak rád PhD hallgatóként, valamint tájékozódhatsz az egyetemi és a nemzetközi
együttműködések lehetőségeiről is.
Mit kínálunk Neked a pályázattal?




Felkerülsz a levelezőlistánkra, amelyből tájékozódhatsz eseményeinkről és workshopokról.
Bejárhatsz a tanszéki szemináriumokra, ahol meghallgathatod kollégáink tudományos
előadásait, valamint külsős oktatók, kutatók és szakmabeliek prezentációit.
Ha egyelőre csak informálisan is, de csatlakozhatsz a Doktori Iskola és a Tanszék oktatóinak
közösségéhez.

Mit kérünk Tőled a pályázatban?



Önéletrajz, amelyben – a szokásos szempontokon túl – részletesebben kitérsz a közösségi,
tudományszervezői tevékenységedre is.
Rövid (maximum egyoldalas) kutatási terv összeállítása, amelyben azt is bemutatod,
hogyan tudnál bekapcsolódni a témavezetőd kutatásába.

Pályázatodat a palyazat@filozofia.bme.hu címre várjuk. Az elbírálás folyamatos, válaszunkkal egy
héten belül értesítünk.
Részletes tájékoztatót és további információkat a Tudományfilozófia és Tudománytörténet
Doktori Iskola képzéséről itt találsz. Addig is látogass el a Tanszék Facebook oldalára és blogjára!

