
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Увод у филозофију

Број ЕСПБ: 5
Статус предмета: Изборни

Услов:
Циљ предмета
Курс обезбеђује уводно овладавање појединим филозофским проблемским целинама. Oбухваћени су: име 
филозофије, њен настанак и развој, филозофске дисциплине, потреба за филозофијом, питање ''шта је 
филозофија'', однос теорије и праксе, проблеми апсурда, смисла и вредности, питања односа према свету, бића и 
''једног'', филозофски приступ историји, питања истине, знања и метода, однос филозофије према науци и техници,
проблеми отворености мишљења и изградње теорије, приступи култури и уметности, питања уметничке истине и 
вредности, уметничког стварања, дела и публике, филозофски приступ човеку, личности, односу с другима, 
проблем морала, филозофско поимање мита, религије и нације, филозофско схватање друштва, права и правде, 
политике, идеологије, јавности, насиља и слободе.

Исход предмета
Од студената се очекује да на крају курса
- разумеју основне филозофске проблеме,
- схватају главне типове одговора на филозофска питања,
- имају опште представе о развоју филозофије током векова,
- јасно излажу своје знање (усмено и кроз писане радове),
- покушавају да самостално мисле

Садржај предмета

Литература
а) основна
1.Телебаковић, Б, Увод у филозофију, Чигоја штампа, Београд, 2001. или 2004, 409 страница
b) допунска
1.Еуген Финк, Увод у филозофију, НОЛИТ, Београд, 1989, 228 страна
2.Анемари Пипер, Мисли сам. Подстицај на филозофирање, Академска књига, Нови Сад, 2007, 135 страница.

Методе извођења наставе:
Настава се остварује кроз предавања, вежбе, дискусије, колоквијум, тестове, писање семинарског рада, 
консултације и усклађена је са самосталним радом  студената.

Оцена знања
активност у току предавања 10; усмени испит 50; колоквијуми 40

др Телебаковић В. Бошко; др Кинђић Б. Зоран; др Копривица Д. Часлав

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:1вежбе: СИР:

Наставници:

3

Теоријска настава
Име филозофије, њен настанак и развој, филозофске дисциплине;  Потреба за филозофијом, одређење 
филозофије, однос теорије и праксе;  Проблеми апсурда и смисла;  Однос према свету, поимање бића и ''једног'';  
Однос филозофије и историје;  Питања истине, знања и метода;  Однос филозофије према науци и техници. 
Отвореност мишљења и изградња теорије;  Проблем вредности;  Проблем етике и морала;  Питања филозофске 
антропологије;  Филозофија и друштво;  Филозофско схватање права и правде;  Проблем слободе и јавности
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


