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Oktatás célja: Az előadássorozat a következő témakörökbe kíván bevezetést nyújtani: 1. Normatív etika és metaetika megkülönböztetése 2. Klasszikus metaetika 3. Szabad akarat 4. Következmény-etika 5. Kötelességetika 6. Erényetika 

Tantárgy tartalma: 

1. Mi az erkölcs és mi az erkölcsfilozófia?
2. Normatív etika és metaetika megkülönböztetése
3. Metaetika 1: A klasszikus, nyelvfilozófiai metaetika három nagy irányzata: intuicionizmus (Moore, 
    Prichard, Ross), emotivizmus (Ayer, Stevenson), preskriptivizmus (Hare). A jó (Moore), illetve a
    helyes (Prichard, Ross) elsődlegessége az intucionista metaetika két változatában
4. Metaetika 2: Az etika metafizikai, ismeretelméleti és pszichológia kérdései (Platón, Szt. Ágoston,
     Butler, Hume, Mackie, Williams, Larmore )
5. A szabad akarat problémája (Watson, Nagel, van Inwagen, Huoranszki)
6. A normatív etika három alaptípusa: 
    a) következmény-etika (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 következmény-etika két kulcskérdése:
     a) Mi az a jó, amit az erkölcsös cselekedetnek maximálisan elő kell idéznie? 
  A metaetikai kérdés: Mi a „jó”? Mit jelent a jó fogalma?  Definiálható-e a „jó”?  Tulajdonság-e    
   a „jó” (Moore, Geach) vagy a helyeslésünk tárgya (Hare)?   
         Az értékelméleti, normatív etikai kérdés: Mi „a jó”, mi önmagában jó? Mi az a jó, amiből 
         a legtöbbet kell létrehozni?
      b) Kinek a számára kell maximalizálni a jót?
          A két szélső álláspont:  
	Etikai egoizmus: az egyénnek saját maga számára kell előidéznie a legtöbb jót (Epikurosz, Hobbes, Nietzsche) 
Utilitarizmus: a legtöbb ember legnagyobb javát kell mindenkinek előidéznie, vagyis egy cselekedet attól helyes erkölcsileg, hogy a legtöbb jót eredményezi (Bentham, Mill, Sidgwick, Moore, Harsányi, Hare)

8. Kötelességetika (Szt.Tamás, Paley, Kant): A cselekedet erkölcsi helyessége nem függ az
    általa előidézett jó következményektől
9. Erényetika (Platón, Arisztotelész, Rousseau, Anscombe, Foot, MacIntyre, Slote)
    Miben térnek el egymástól a különböző korok és erkölcsfelfogások erénylistái?
    Milyen sajátos értelemben szerepel a „jó” és a „helyes” az erényetikákban?
    Normatív etikai vagy erkölcspszichológiai álláspont-e az erényetika?
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