
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Латинска филозофска традиција 

Наставник или наставници: проф. др Љиљана Раденовић, проф. др Драгана Димитријевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: уписане докторске академске студије на Филозофском факултету УБ 

Циљ предмета 

Циљ је да се студенти оспособе да читају краће и једноставније одломке из латинских  

филозофских текстова у оригиналу, као и да се боље упознају са основним темама, идејама и 

аргументацијом филозофа који су писали у оквиру западне латинске традиције, од касне антике до 

модерног доба. 

Исход предмета  

Основно познавање латинског језика и дубље разумевање филозофских проблема дискутованих у 

филозофским текстовима писаним на латинском језику.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Током курса читају се краћи одломци из филозофских текстова у преводу, али и на латинском језику, те се 

о њима дискутује. Стога, осим одабраних одломака из филозофских текстова, курс подразумева и преглед 

латинске морфологије са елементима латинске синтаксе. 

 

1. Августин, О држави Божјој (De civ. D. 4.26-33); I и II деклинација, активни индикатив презента, 

инфинитив презента; 2. Августин, О држави Божјој (De civ. D. 6.2-12); III деклинација, активни индикатив 

имперфекта и футура I; 3. Тома Аквински, О владавини (De Regno 1.3-8); IV и V деклинација, активни 

индикатив перфекта; 4. Тома Аквински, О владавини (De Regno 1.10-15); неправилни глаголи volo, nolo, 

malo и fio и њихове сложенице; 5. Тома Аквински, О владавини (De Regno 1.21-25); пасивни индикатив 

презента, имперфекта, футура I, перфекта, плусквамперфекта и футура II; 6. Тома Аквински, О владавини 

(De Regno 1.56-58); неправилни глаголи ire и ferre и њихове сложенице; герунд; 7. Томас Мор, Утопија 

(Utop. Praefatio); заменице; акузатив са инфинитивом; 8. Томас Мор, Утопија (Utop. De urbibus);  

партицип презента актива, партицип перфекта пасива, партицип футура актива; аблатив апсолутни; 9. 

Томас Мор, Утопија (Utop. De servis); 10. Спиноза, Етика (Eth. De Deo); конјунктив презента, имперфекта, 

перфекта и плусквамперфекта; 11. Спиноза, Етика (Eth. De natura et origine mentis); односне, временске, 

узрочне, допусне и поредбене реченице; 12. Спиноза, Етика (Eth. De affectibus); захтевне, намерне, 

последичне, погодбене и зависно-упитне реченице. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања, групни рад, презентације студената, дискусије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)  

50 поена - семинарски рад 

50 поена - писмени испит 

 

 


