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Oktatás célja: Az előadássorozat a következő témakörökbe kíván bevezetést nyújtani: 1. Erkölcs 2. Etika 3. Normatív etika 4. Metaetika 5. Szabad akarat 6. Következményetika 7. Kötelességetika 8. Erényetika 

Tantárgy tartalma: 
1. Mi az erkölcs és mi az erkölcsfilozófia?
2. Normatív etika és metaetika megkülönböztetése
3. Metaetika 1: A nyelvfilozófiai megalapozású metaetika három nagy irányzata: intuicionizmus (Moore, 
    Prichard, Ross), emotivizmus (Ayer, Stevenson), preskriptivizmus (Hare). 
4. Metaetika 2: Az etika metafizikai, ismeretelméleti és pszichológia kérdései (Platón, Ágoston, Butler, 
     Hume, Larmore).
5. A szabad akarat problémája (Arisztotelész, Ágoston,Watson, Nagel).
6. A normatív etika három alaptípusa: 
    a) következményetika (konzekvencializmus és teleológiai etika): egy cselekedetet következménye vagy  
        célja tesz erkölcsileg helyessé vagy helytelenné
    b) kötelességetika (deontológiai etika): egy cselekedetet valamely inherens tulajdonsága, valamilyen 
        előírásnak való megfelelése tesz erkölcsileg helyessé vagy helytelenné
    c) erényetika: egy cselekedetet a cselekvőnek a cselekvéshez vezető motívuma vagy jellemvonása tesz   
        erkölcsileg helyessé vagy helytelenné 
7. A következményetika két szélső álláspontja:
     a) Etikai egoizmus: az egyénnek saját maga számára kell előidéznie a legtöbb jót (Epikurosz,
Hobbes, Nietzsche)
     b) Utilitarizmus (etikai univerzalizmus): a legtöbb ember legnagyobb javát kell mindenkinek előidéznie
          (Bentham, Mill, Sidgwick, Moore)
8. Kötelességetika: 
     egy cselekedetet nem az általa előidézett jó következmények, hanem a megfelelő
     parancsok és szabályok követése teszi erkölcsileg helyessé.  
     a) Korai, hibrid formái a Tíz Parancsolat, Szent Tamás és Paley, de a törvény fogalma hangsúlyosan 
         jelen van Ágoston és Locke erkölcsfelfogásában is.
     b) Klasszikus, kategorikus, tiszta válatozata: Kant.
9. Erényetika:
    Arisztotelész szerint egy cselekedet erkölcsileg akkor helyes, ha az erényes ember jellemzően ezt tenné
    az adott helyzetben. Azonban történelmi korszakoktól és társadalmi kontextusoktól függően eltérő,
    hogy mikor mi számít erénynek. A kortárs szerzők közül erre fordít figyelmet Alasdair MacIntyre.      
    Az ellenlábasok közül John Doris szerint az egyén cselekedeteit sokkal jobban magyarázzák a
    helyzet sajátosságai, mint az erényetikusok által feltételezett  tartós jellemvonások. 
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