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Paragraph of biography  

Sándor Karikó, born in Kecskemét (Hungary) in 1948. Educated in Kecskemét, Szeged and 

Budapest. Holds degrees in Hungarian Lanquage and Literature, History and Philosophy. 

Teaches history of philosophy and ethics at University of Szeged ( JGyPK ) in Szeged since 

1972. And in the meantime has held philosophy courses at the Budapest Technical University. 

Received his Doctor's Certificate at Eötvös Loránd University then defended his thesis on 

conformism at the Hungarian Academy of Science in 1983. He was appointed Professor of 

Philosophy at the JGYPK ( University of Szeged ) in 1991. He took the habilitation  at the 

University of Debrecen in 2008. His research areas are: ontology of the 19th and 20th 

centuries, especialy the philosophy of Marx and Lukács and furthermore applied philosophy 

(his theme: conformism - mass society - youth ), at last philosophy of education (the nature of 

education). Recently his interests also include the connections of the political changes in 

Hungary. He is the author of over a hundred articles and three monographs ( Conformity as 

Opportumism Attitude. On Fundamental Question of the Conformity-research, 1995. 

Conformity and Education, 2005, 2008.), Fundamentes of Philosophy of Education (2010) 

and is the editor of some philosophical books. (For example Risk Society and Responsibility, 

2010, Crisis and Communication, 2012) He has paper in difference conferences (Moscow, 

Berlin, York, Edinburgh, Pamplona, Boston, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Istambul, Cairo, 

Wien, Aarhus, Évora, Samos. He is a member of the Society of Philosophy and Political 

Science (in Hungary) and the secretary of the internationally acknowledged Lukács-Circle of 

Szeged. He is an founding member of the Hungarian Society for Applied Philosophy. 

(http://www.jgypk.hu/alkfil ) 
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Karikó Sándor 1948-ban született Kecskeméten. Általános és középiskolai tanulmányait 

Kecskeméten végezte, a főiskolai és egyetemi diplomáját Szegeden és Budapesten (ELTE 

BTK) szerezte. 1972-től folyamatosan tanít filozófiát, utóbb nevelésfilozófiát, 

gyermekfilozófiát, európai értékek című tárgyat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

Pedagógusképző Karán. PhD fokozatát 2001-ben a Miskolci Egyetemen , habilitációját  2008-

ban a Debreceni Egyetemen kapta meg. Első önálló könyvét a konformizmus témakörében 

1995-ben jelentette meg. Később továbbfejlesztette kutatását, újabb könyvét 2005-ben írta 

(Konformitás és nevelés), majd a Nevelésfilozófia alapjairól címmel adott ki jegyzetet (2009, 

2010). Legutóbb közösen írt és jelentetett meg könyvet: Karikó Sándor – Pintes Gábor: A 

nevelés filozófiai vonatkozásai. Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 

Szeged, 2015. Több filozófiai lektorált kötetet szerkesztett (utóbb: Kockázati társadalom és 

felelősség. .Áron Kiadó, Budapest, 2010, Középpontban a pedagógus. Áron Kiadó, Budapest, 

2013, Háborús konfliktusok és erkölcs. Áron Kiadó, Budapest, 2014) .Rendszeresen ad elő 

nemzetközi konferenciákon, Moszkvától Kairón, Berlinen, Évorán (Portugália) át Bostonig és 

Buenos Airesig. Tagja a Filozófiai Társaságnak, a Politikatudományi Társaságnak, titkára a 

nemzetközi Szegedi Lukács-Körnek, illetőleg alapító tagja és egyúttal titkára a magyar 

Alkalmazott Filozófiai Társaságnak. A Társaságnak saját honlapja is van, amelyet szerkeszt 

folyamatosan. Elérhető:  

 http://www.jgypk.hu/alkfil   

címen, ahol megtekinthető hét könyv tartalomjegyzéke és ajánlása. 

 

Nyelvismeret: angol, német (részben orosz) 

Főbb kurzusok:  

filozófia, nevelésfilozófia, gyermekfilozófia, európai értékek, nevelésszociológia, konformitás 

és ifjúság 

 

A tanulmányok megtalálhatók az MTMT-n. 
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