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Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek nincs

Meghirdetési gyakorisága tavaszi

Kompetenciák leírása
A modern politikai filozófia alapfogalmainak ismerete; kritikai ill. 

analitikus gondolkodásmód és szövegolvasási készségek fejlesztése

I.  Bevezetés. A politikai filozófia tárgya, módszere és

tudományterületi elhelyezése.

II. A politikai autoritás fogalma. A politikai autoritás elutasítása

(anarchizmus, polgári engedetlenség)

III. A politikai autoritás eredetére vonatkozó elméletek

IV. A politikai autoritás és a szerződéselméletek (Hobbes)

V. A politikai autoritás és a szerződéselméletek (Locke)

VI. A disztributív (elosztási) igazságosság fogalma és főbb elméletei

VII. Disztributív igazságosság és utilitarizmus

VIII. John Rawls igazságosság elmélete

IX. Libertárius irányzatok

X. Az egalitárius elosztás

XI. A liberalizmus - kommunitarizmus vita

XII. Rawls elméletének kommunitárius kritikája

XIII. Az állami beavatkozás korlátai (jogi paternalizmus, moralizmus)

XIV. A multikulturalizmus elméletei

XV.  Összefoglalás

Az aláírás megadásának feltételei Óralátogatás, a szemináriumokon való aktív részvétel és referátum.

Az értékelés módszere, 

vizsgakövetelmények
Írásbeli vizsga.

Kötelező irodalom:

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy célja, hogy betekintést nyújtson a modern politikai 

filozófia alapkérdéseibe. A tananyag a politikai filozófia három 

központi kérdésére, a politikai autoritás, az elosztási igazságosság és 

az értéksemlegesség témájara koncentrál; e három témakör kapcsán 

kerülnek bemutatásra a legfontosabb ideológia irányzatok, többek 

között a liberalizmus, a kommunitarizmus, a libertarianizmus, a 

konzervativizmus és a marxizmus. 

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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