Tantárgy neve: Értékrend és pluralizmus JORJ301XA0

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelezően választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100% (kredit%)
A tanóra1 típusa: előadás és óraszáma: heti 2 óra N, félévi 3 óra L az adott félévben,
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: -)
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak): A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): évközi jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja:
A tantárgy, a klasszikus filozófia és jogrendszerekből merítve, segítséget szeretné nyújtani ahhoz, hogy a
hallgató önálló megfontolás és másokkal való véleménycsere révén egy biztos alapokra helyezett
értékrendet kialakíthasson.
A tantárgy tartalma:
1. Európa kulturális öröksége: A görög bölcselet, római jog és keresztény gondolkodás
2. Erények és szabadság
3. Igazságosság és igazság
4. A személy fogalma
5. Házasság és család
6. Tulajdon: szegénység kérdése
7. Az emberi munka
8. Gazdaság és jog
9. Hitelek kérdése
10. Az adózással kapcsolatos kérdések
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
El Beheiri Nadja: Értékrend és pluralizmus. (Jegyzet) Budapest, SZIT, 2010. ISBN: 9789633080009
Javier Hervada: Kritikai bevezetés a természetjogba. Budapest, SZIT, ISBN: 9789633614686
Arisztotelész, Nikomakhozsi Etika
Cicero, De officiis
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK
7.1.1. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
a)
b)
c)
d)

tudása: T2, T3, T5, T7, T8, T9
képességei: K6, K7, K8, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18
attitűdje: A2, A3, A4, A6, A7, A12, A14, A15
autonómiája és felelőssége: F1, F3, F5, F6, F7

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. El Beheiri Nadja (egyetemi tanár, PhD)
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -

1

Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.
2
pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb.
3
pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló
4
pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése

