
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Основне академске студије филозофије 

Назив предмета: Филозофија економије 

Наставник/наставници: проф. др Иван Младеновић, доц. др Ивана Јанковић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

 

Главни циљ овог курса је упознавање са филозофским разматрањима и аргументима у вези са економијом. 

Студенти се оспособљавају за самостално истраживање у области филозофије економије. 

 

Исход предмета  

 

Студенти се упознају са базичним појмовима везаним за филозофију економије и током курса стичу 

вештину коришћења различитих форми аргументације у овој области. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У првом делу курса бавићемо се различитим доприносима размишљању о економији кроз историју 

филозофске мисли. Други део курса биће претежно посвећен разматрању филозофскe димензијe 

различитих питања везаних за економију. У том погледу посебно ћемо се усредсредити на питања везана за  

методолошки индивидуализам, рационалност, као и однос економије и других друштвених наука. У 

завршном делу курса бавимо се питањем односа економије и филозофских дисциплина, посебно 

филозофије политике. 

 

Практична настава  

 

Практична настава се састоји од вежби на којима ће студенти кроз одабране текстове прелазити теме из 

градива. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 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  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинарски рад 40   

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 

 


