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A tantárgy szakmai tartalma

Egy olyan gazdasági gondolkodásmód bemutatása, levezetése, amelyben az ember
a gazdasági folyamatok alanya és célja ("emberközpontú gazdaság"), s az Egyház
társadalmi tanításán, s annak ókori, arisztoteliánus gyökerein nyugszik. A tantárgy
alapvető antropológiai és gazdasági kategóriákat vizsgál, és hasonlít össze a
főáram haszonközpontú, és alternatívaként leírt erényetikai paradigmákban, s
alapot ad válaszok megfogalmazásához, alapvető, gazdasági életünket
meghatározó kérdésekre.

Kompetenciák leírása

A tantárgy lehallgatásával a hallgatók bepillantást nyernek a főáramtól eltérő
gazdasági gondolkodásba és képesek lesznek tudatosan különbséget tenni a
haszonközpontú és az erényetikai paradigma modellek között. A filozófiai, etikai,
teológiai, pszichológiai bevezetés és ezek integrálása a közgazdaságtudománnyal,
állampénzügyekkel
tágítja
látókörüket
és
szintetizáló
képességüket,
problémamegoldásukban új utakat nyit. A keresztény társadalmi tanítás
megismerésével dialógusra való képességük nő, s megnő az esélye a hívő-nem
hívő distinkció elsimulásának. Az esetleges vendégelőadók szakértelme,
hitelessége fokozza az érdeklődést az adott szakterület iránt.
1.
A tárgy pozicionálása: mit értünk „Emberközpontú gazdaság” alatt”
2-3.A haszonközpontú és az erényetikai paradigmák bemutatása, jellemzése,
antropológiai és gazdasági szempontból
4-5.Emberi értékrendek etikai megalapozása, az erényetika és az utilitarizmus
bemutatása, összehasonlítása. Pszichológiai, szociológiai hátterek, a boldogság
kérdése
6. A gazdasági gondolkodás alakulása a 18. század előtt. Adam Smith kortársa:
Antonio Genovesi gondolatai
7-8. Az Egyház társadalmi tanítása: gyökerek, közös elvek, enciklikák egyes
részei.
9. Keresztény pénzügyi gondolkodás (Kamat, profit, folyamatok, motivációk):
gyökerek és ma
10. Motivációk és a Közjó modell
11. A Háromdimenziós gazdasági modell
12.,13. Az erényes gazdálkodás lehetőségének empirikus igazolása – elméleti
hátterek, kutatási eredmények, hallgatói próba
14-15. Az emberközpontú gazdasági gondolkodás jellemzőinek összefoglalása,
reflexiók.

Tantárgyi tematika heti bontásban

Az aláírás megadásának feltételei

rendszeres óralátogatás, a foglalkozásokon aktív részvétel
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Az értékelés módszere,
vizsgakövetelmények

öt fokozatú gyakorlati jegy; Szóbeli kollokviumi vizsga, amely egy oktatóval
egyeztetett témájú, írásbeli házi dolgozat vizsga előtti benyújtásával veszi
kezdetét. A kollokviumi jegy a házi dolgozat és a kihúzott tételre adott válasz
együttes értékeléséből számítódik.
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