
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета: Етика 

Наставник/наставници:  проф. др Јован Бабић, проф. др Ненад Цекић, доц. др Александар Добријевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 12 

Услов: Положен испит из Увода у етику; одслушан 6. семестар. 

Циљ предмета 

Циљ курса је презентовање релевантих филозофских учења из историје етике, презентација елемената 

главних нормативно-етичких теорија и приказ основних праваца и проблема из области метаетике. 

 

Исход предмета  

Студенти ће се упознати са традиционалним и савременим проблемима нормативне етике и метаетике, 

овладати релевантним појмовним апаратом као и различитим формама аргументације. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс се састоји из три основне целине које су функционално повезане: 1) елемената историје етике (до 

30%) 2) разматрања сличности и разлика различитих нормативно-етичких теорија (до 40%) 3) разматрања 

основних праваца и проблема у метаетици (до 30%). 

 

Практична настава  

На вежбама ће студенти кроз одабране текстове прелазити теме из градива. 

 

Литература  

А. Макинтајер: Кратка историја етике  

Аристотел: Никомахова етика 

И. Кант: Заснивање метафизике морала 

И. Кант: Критика практичког ума 

Ј. Бабић: „Произвољност и слобода: Кантово заснивање моралног критерија као категоричког императива” 

Ј. Бабић: „Добра воља” 

Ј. Бабић: „Срећа и морал“ 

Н. Цекић: Метаетика : проблеми и традиције 

Н. Цекић: Филозофија морала Џона Стјуарта Мила : Мил и миловски утилитаризам 

Н. Цекић: Утилитаризам и Бентамова филозофија морала 

Џ. Е. Мур: Принципи етике 

Ч. Стивенсон: „Убеђивачке дефиниције“ 

Ч. Стивенсон: „Природа етичког разилажења“ 

Џ. Ролс: „Два појма правила“ 

 

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

Методе извођења наставе 

1) Усмена предавања;  2) семинарска саопштења;  3) расправа о главним питањима која су била предмет 

предавања и саопштења.  



Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 70 

колоквијум-и    

семинар-и 10   

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

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


