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A tantárgy célja:  
Mondhatjuk, hogy a tudásbőség korában élünk, de az is mondhatjuk, hogy a sekély tudás 
korában élünk. A szűkösséget szoktuk meg, és ezt jobban értjük, mint a bőséget. A sürgető idő 
fogságában csak azok képesek a validálásra, akikben megvan a hajlandóság a változásra. Az 
egyetlen helyes megoldás felkínálása helyett a szenvedélyes tudásfrissítőkre és a saját 
validáló képességünkre számíthatunk.  
A tantárgy célja a ránk zúduló tudáslavina gyors validálásának elsajátítása. Ez egy lazán 
strukturált folyamat, melynek megértéséhez el kell vetni az egyszerű szabályokat és a status 
quohoz való görcsös ragaszkodást. A validálás szabadsága nehezen kezelhető, és sokakban él 
a vágy ennek korlátozására. Az ajánlott olvasmányok feldolgozásával kialakítható a tudás 
érvényességi tartományának vizsgálatához nélkülözhetetlen új fogalmi keret. 
 
A tantárgy előfeltétele: nincs  
A tantárgy tartalma:  

A kutatás folyamata problémákkal kezdődik és problémákkal is végződik, ami azt jelenti, hogy 
egy végtelen folyamatról van szó.  Amikor egy problémahelyzetben vagyunk, akkor egy olyan 
problémát választunk, amelynek megoldására reményünk van.  Minden megoldást további 
puhatolódzó megoldásokkal lehet javítani.  Az összkép tisztulása folyamán kritizáljuk a 
puhatolódzó megoldásokat, hogy a megtaláljuk ezek érvényességi tartományát.  

Feldolgozandó témák: 

1. Imitátorok a globális faluban: a „karaoke kapitalizmus” szabálykövetői 

2. Szótlan tudás: többet tudunk, mint amit képesek vagyunk szavakba önteni 

3. Gyors döntések: a tudáselemek „ha...akkor” logikai kapcsolatainak alkalmazása 

4. A megoldás keresi a problémákat: a szerencse szerepe  

5. Antifragilis tudásmegosztás: a szenvedélyes amatőrök validáló képességének határai 
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