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Oktatás célja: Az előadássorozat a következő témakörökbe kíván bevezetést nyújtani olyan interdiszciplináris keretben, amely a filozófiai problémákat a pszichológia, a szociálpszichológia, a közgazdaságtan és a szociológia kortárs elméleteivel egészíti ki: 1. Az ész és a szenvedélyek ellentéte. 2. Egoizmus és altruizmus. 3. Racionalitás 4. Az érzelmek szerepe az erkölcsi viselkedésben. 5. A erények szerepe az emberi természetben. 6. Szabad akarat 7. Emberi természet, női természet

Tantárgy tartalma: A filozófiai gondolkodásnak mindig kitüntetett tárgya volt az ember. Mindig fontos kutatási témája volt az a kérdés, létezik-e valamilyen alapvető emberi természet, melyek a legfontosabb sajátosságai, mennyire változtatható meg, és hogyan befolyásolja az emberi gondolkodást és cselekvést. Különösen az etika és a politikai filozófia nem nélkülözheti az antropológiai megalapozást, de Hume szerint minden filozófiai diszciplínának az emberi természet ismeretén kell alapulnia. A kurzus az etika, metaetika és erkölcspszichológia néhány nagy témájába nyújt bevezetést, a kurrens társadalomtudományos eredmények bevonásával. Alapozó előadás

Számonkérési és értékelési rendszere: Szóbeli vizsga a megadott vizsgairodalom alapján.	


Előzetes vizsgairodalom:
Arisztotelész: Nikomakhoszi Ethika, II. könyv, Budapest, Magyar Helikon 1971, 32-51. o.
Elster, Jon: A társadalom fogaskerekei, 5-6. fejezet. Budapest, Osiris Kiadó 1997, 49-66. o.
felelősség elméletei. Gondolat  2013, 358-374. o. 
Frankfurt, Harry G.: „Autonómia, szükségszerűség, szeretet“. (1999.)  In Café Bábel 2005, 51. szám, 55-62. o.
Hobbes, Thomas: Leviatán, 13. fejezet, Budapest, Magyar Helikon 1970, 106-110. o.
Hume, David: Értekezés az emberi természetről, „Bevezető”; I. könyv, IV. rész, 6. szakasz; II. könyv, III. rész, 3-8. szakasz, III. könyv, II. rész, 7. szakasz. Budapest, Gondolat Kiadó 1976, 14-20., 338-353., 542-572., 723-729. o.
Miller, David (szerk.): Politikai filozófiák enciklopédiája: az „Emberi természet” 
Nagel, Thomas: „Morális szerencse.” (1975.) In Réz Anna (szerk.): Vétkek és választások. A 
Nemes László: „Szituáció, erény és lelemény: Az erkölcsi felelősség kérdése egykor és ma”. Magyar Filozófiai Szemle. 2012 (56) 3. 65-81. o.
Pléh Csaba: „Az érzelmek helye a kettős modellekben”. In Márton Miklós-Tőzsér János (szerk.): Az érzelmek jelentése, a jelentés tapasztalata. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2018, 77-89. o.
Rapoport, Anatol: „A döntéshozatal pszichológiája”. In: Pápai Zoltán és Nagy Péter    
      szerk.: Döntéselméleti szöveggyűjtemény. Budapest, Aula Kiadó 1991, 95-110. o.
szócikk. Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1995, 109-114. o.
Watson, Gary: „Szabadon cselekedni”. (1975.)  In Réz Anna (szerk.): Vétkek és választások. A felelősség elméletei. Gondolat 2013, 40-57. o.
Williams, Bernard: „Belső és külső indokok“. (1981.)  In Lautner Péter vál. és ford. kézirat, 15 o.



