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A kurzus megnevezése angolul: Applied ethics
A kurzus előadója: Réz Anna

Az oktatás célja: Az alkalmazott etika körébe tartozik minden olyan vizsgálódás, amely a filozófiai etika módszereivel ad válaszokat olyan erkölcsi kérdésekre, amelyek a mindennapok személyes életvezetése során; egyes szakmák, hivatások művelése során; illetve az egész társadalmat érintő kérdésekben, sok esetben az állami és nemzetközi szabályozással kapcsolatban felmerülnek. A kurzus során először a normatív etika főbb alapfogalmait és elméleteit járjuk körül, majd a legfontosabb alkalmazott etikai kérdések alapfogalmait, vitás kérdéseit, domináns elméleteit dolgozzuk fel. A kurzus célja annak feltárása, milyen jellegű empirikus tudás szükséges egy alkalmazott etikai probléma adekvát tárgyalásához; a normatív etikai elméletek és az alkalmazott etika kapcsolatának feltárása; a normatív elméletek alkalmazása az alkalmazott területeken.

A tantárgy tartalma:
Témakörök:
	abortusz

állati jogok
bevándorlás
bioetika (klónozás, eutanázia stb.)
globális felmelegedés
mesterséges intelligencia (önvezető autók, robotika, big data felhasználása stb.) 
pornográfia
pozitív diszkrimináció
prostitúció
	rasszizmus
	szexizmus
	szólásszabadság


A kurzus számonkérési és értékelési rendszere:

Írásbeli vizsga a félév végén.
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(A  szakirodalom a választott témák függvényében a kurzus során kerül kiválasztásra.)


