
A tudománytörténészek, technikatörténészek és a filozófusok közössége prof. dr. Fehér Mártát tanítómes
terének és példaképének tekinti. Az iskolateremtő professzor asszony az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
szerezte mindkét diplomáját (az egyiket matematika-fizika szakon, a másikat mint filozófiai előadó, 1965, ill.
1968-ban). Ezután közelítőleg évtizedenként szerezte a különböző tudományos fokozatokat: 1970-ben egye
temi doktor, 1980-ban a filozófiai tudományok kandidátusa, 1994-ben pedig a filozófiai tudományok doktora 
lett és habilitált. Egész eddigi életében egyetlen munkahelyen dolgozott, a Budapesti Műszaki Egyetem Filo
zófiai Tanszékén, melynek 1990-1999-ig tanszékvezetője volt, jelenleg tanszékvezető-helyettese. Az 1990-es 
évek második felében kezdte el megszervezni a Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskolát, 
melynek 1997 óta vezetője.

Hosszú egyetemi oktatói pályafutása során változatos tantárgyakat oktatott és oktat. Ezek között szerepel: 
logika, tudománytörténet és tudományfilozófia, tudományfejlődés-elmélet, érveléstechnika, a 17. századi fi
zika története, tudásszociológia. Oktatói munkásságát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete
men kívül az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Filozófia Tanszékén, a New 
York-i St. John’s University-n, a Rutgers University-n (New Brunswick, New Jersey, USA) mint Fulbright 
Visiting Professor, valamint a dubrovniki Nemzetközi Továbbképző Központban fejti ki.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közéletében számos funkcióban fejt ki aktív mun
kásságot. így többek között a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Akkreditációs Bizottságának elnöke 
volt 7 éven át, a Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskola habilitációs bizottságának és doktori 
tanácsának jelenleg is elnöke.

A tudományos egyesületek közül a Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának tanácskozási jogú tagja, 
a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának elnöke, Filozó
fiai Bizottságának és Társadalomtudományi Kuratóriumának tagja. Az IUHPS (International Union fór the 
History and Philosophy of Science) Magyar Nemzeti Bizottságának tagja.

A nemzetközi tudományos egyesületek közül az amerikai Philosophy of Science Association, a bolognai 
Centro Superiore di Logica, a European Society of Analytic Philosophers és az Association fór the Foundation 
of Science keretei között fejti ki tevékenységét.

Legtöbbet idézett két műve: ” Galileo and the Aristotelean Ideál o f Science” (1982) és „Changing Tools, 
Case Studies in the History o f Scientific Methodology” (1998).

Kiemelkedő tudományos munkásságáért az elmúlt évtizedben Ránki Gyögy-díjjal és Széchenyi-díjjal tün
tették ki.

Filozófusok, tudománytörténészek és technikatörténészek közösen kívánunk prof. dr. Fehér Mártának bol
dog születésnapot és még sok-sok évtizedig eredményes kutatói és oktatói munkásságot.
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