
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне студије из филозофије 

Назив предмета: Историја филозофије 3 (раније назив: Историја филозофије 2а) 

Наставник/наставници: проф. Владан Ђорђевић, доц. Милош Вулетић, Саша Поповић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студенти, кроз изучавање теорија и терминологије овог периода 

развијају способност писања филозофских радова и рационалног, аргументованог и 

критичког разматрања филозофске литературе. 

 

 

Исход предмета  

Студенти ће бити упознати са основним стандардима академског писања радова и рационалним, 

аргументованим и критичким разматрањем филозофске литературе. 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Владан Ђорђевић: Теме прве половине курса тичу се класичног теолошког појма бога и доказа постојања 

бога. У другој половини главна тема је узрочност од Томе до Хјума. Између ове две теме, једна недеља је 

посвећена саветима за писање радова. 

Милош Вулетић: Историјски преглед средњовековне и ране модерне филозофије од Августина до Декарта. 

 

Практична настава  

На вежбама се расравља о градиву пређеном на предавањима. Сваки од студената ће на вежбама кратко 

представити одређен проблем, решење или аргумент. 

 

 

Литература  

• Anselmo Canterburyjski, Quod vere sit deus, svezak prvi, Demetra, Zagreb, 1997 

• Кларков космолошки аргумент, преведено из Samuel Clarke, Discourse Concerning the 

Being and Attributes of God. 

• Паскалове Мисли, §233 

• Пејлијев телеолошки аргумент, преведено из William Paley, Natural Theology Or 

Evidence Of The Existence And Attributes Of The Deity, Collected From The 

Appearances Of Nature, Oxford University Press, 2006. 

• Dekart: Meditacije (делови) 

• Хјум: Дијалози о природној религији 

• Лајбниц: Монадологија и Начела природе и милости утемељена на уму, у G W 

Leibniz, Izabrani filozofski spisi, Naprijed, Zagreb, 1980 

• Хјум: Истраживање о људском разуму (делови) 

• Хјум:Расправа о људској природи (делови) 



 

 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 50   

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 

 
 


