
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Филозофија 

Назив предмета: Историја филозофије: античка филозофија 1 

Наставник/наставници: Проф. др Драго Ђурић 

Статус предмета: Обвезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Да се студенти упознају са начином на који је у античкој Грчкој настала наука и филозофија, као и 

по чему се оне разликују од митског и других облика литерарног изражавања. Студенти би на основу 

сачуваних сведочанстав требало да се упознају са развојем критичке свести, као и са настанком 

првих еписемолошких и методолошких рефлексија у сведочанствима о учењима најстаријих грчких 

филозофа.     

 

 

Исход предмета  

Студенти би требало да овладају осбовним изворима за ову филозофију, да буду у стању да се лако 

сналазе у интепретативној литератури, као и да основна учења најранијих грчких филозфа буду у 

стању да пренесу другима 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Предавања о учењим грчких филозофа до Сократа заснована на сачуваним сведочанствима о тим 

ученјима: фрагментима, парафтаразама и античким интепретацијама.  

Практична настава : 

Обрада и анализа античких сведочанстава на изворним текстовима.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 часа Практична настава: 4 часа 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе 

 

 



Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


