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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 hallgatók által választott öt alkalmazott etikai kérdéskört dolgozunk 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:
Választható 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:
Aktív részvétel az órai munkában: 15%
Írásos feladatok év közben: 50%
Egyéni vagy csoportos kutatómunka: 35%
90-100% jeles
80-90% jó
65-80% közepes
50-65% elégséges
0-50% elégtelen
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