
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета:  Историја филозофије 5 

Наставник/наставници: Проф. др Душко Прелевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  Нема посебних услова. 

Циљ предмета 

Упознавање студената са најважнијим идејама филозофије трансценденталног идеализма, чији су главни 

представници филозофи XVIII и XIX века - Имануел Кант и Артур Шопенхауер.  

Исход предмета  

Студенти ће стећи знања о кључним идејама и проблемима у Кантовој и Шопенхауеровој филозофији.  

Поред тога, овладаће вештином презентовања филозофских текстова и аналитичким писањем есеја на 

задату тему.  

Садржај предмета 

Курс започиње анализом Кантове филозофије трансценденталног идеализма и наставља се 

Шопенхауеровом критичком разрадом Кантовог истраживачког програма. Обрађују се теме из њихове 

теоријске и практичке филозофије и њихова системска повезаност у датом историјско-филозофском 

контексту.   
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Број часова  активне наставе Предавања: 2 часа недељно Вежбе: 2 часа недељно 

Методе извођења наставе               Интерактивно интонирана предавања и вежбе са активним учешћем 

студената путем низа саопштења. Вежбе прате предавања. 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
40 поена 

 
Завршни испит  60 поена 

активност у току предавања 5   

прeзентација (или приказ текста 

као замена)  
15 усмени испит 60 

семинарски  рад 20   

    

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 

 


