
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије филозофије 

Назив предмета: Теорија сазнања 1 

Наставник/наставници: Машан Богдановски, Александра Зорић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: без претходних услова 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студенте, кроз проблем скептицизма, упозна са једним од најутицајнијих традиционалних 

приступа теорији сазнања као филозофској дисциплини која се на првом месту бави истраживањем 

могућности и граница људског знања. 

Исход предмета  

Студент је овладао основним концептима, аргументативним стратегијама и становиштима у теорији 

сазнања и оспособио се за похађање напредног курса из те филозофске дисциплине.  

Садржај предмета 

Теоријски део курса укључује низ тема у вези са скептицизмом: Декартова формулација скептичких 

аргумената и метод сумње, филозофске претпоставке скептицизма, логичка структура и закључци 

скептичких аргумената, основни традиционални и савремени филозофски покушаји да се одговори на 

скептичке изазове. На вежбама се, кроз студентска излагања и дискусију, анализирају текстови релевантни 

за теме претходно обрађене на предавањима. 
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Број часова  активне наставе: 6 Предавања: 2 Вежбе: 4 

Методе извођења наставе – Предавања и вежбе. На вежбама студенти излажу садржај текстова из 

литературе и уз помоћ наставника критички дискутују о њему. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и    

други облици предиспитних 

обавеза 
30   



 


