
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Традиционална и савремена метафизика 

Наставник или наставници: Проф. др Драго Ђурић, Доц. др Андреј Јандрић, Доц. др Радмила 

Јовановић  Козловски  

Статус предмета: изборни предмет  

Број ЕСПБ: 

Услов: Нема посебних услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се докторанди упознају са традиционалним и савременим становиштима 

везаним за проблем слободе воље, да се баве традиционалним метафизичким проблемима који се 

јављају у антици, средњем веку и модерном периоду, као и... 

 

 

Исход предмета  

Докторанди би тебало да овладају аргументацијом везаном за традиционална и савремена 

стнаовишта везана за проблем слободе воље и да се посвете детаљном разматрању изабраног 

проблема традиционалне или савремене метафизике који ће резултирати писаним радом. 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

Античка и средњовековна гледишта о слободи воље; нововековна разматрања; савремена метафизика 

слободе воље. 

Изабрани метафизички проблеми античке, средњевековне и модерне филозофије. 

Савремени приступи проблему односа између стварности, фикције и истине, као и односу између садржаја, 

референције и онога што садржај чини истиним или лажним.  

 

Практична настава  

Анализа изворих текстова и израда семинарског рада. 

 

 

Препоручена литература  

Фреде, М. 2012. Слободна воља: порекло појма у античкој мисли, Београд: Федон; Chappell, T.D.J. Aristotle 

and Augustine on Freedom: Two Theories of Freedom Voluntary Action, and Akrasia. New York: St. Martin’s 

Press, 1995. The Oxford Handbook of Free Will, ed. Robert Kane, 2
nd

 edition, New York: Oxford University Press, 

2011. Ђурић, Д. 2011. Постојање бога : филозофски проблеми класичног монотеизма, Београд: Завод за 

уџбенике. Oxford Studies in Metaphysics, vol.1 и 2., ed. D.W. Zimmerman, Oxford University Press, 2004-2006.  

Crispin Wright, Truth and Objectivity, Harvard University Press, 1992. Amie Thomasson, Fiction and 

Metaphysics, Cambridge University Press, 1999. Stephen Yablo, Aboutness, Princeton University Press, 2014.  

 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе и консултације. 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) Усмени испит и одбрана семинарског рада. 

 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 


