
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Филозофија 

Назив предмета: Филозофија наука 1 

Наставник/наставници: проф. др Слободан Перовић, доц. др Ева Камерер 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положeн Увод у филозофију науке 

Након што су се студенти упознали са основним идејама о томе шта је научни метод у Уводу у филозофију 

науке на овом курсу ће се упознати са специфичностима метода и филозофским аспектима биологије, 

друштвених наука као и њиховог преплитања. 

Исход предмета  

Студенти ће проћи кроз изабрана дела из филозофије биологије и методологије друштвених наука.  

Садржај предмета 

На овом курсу разматрају се основни филозофски проблеми везани за схватање живог света и друштва 

и њихово преплитање у савременој науци. Предмет анализе су значајна објашњења живог света која 

потичу из филозофске традиције, велике промене које у схватање организама уноси Дарвинова теорија 

еволуције, импликације које еволуциона/селекциона објашњења имају за разумевање људског ума и 

људске природе , као и социобиолошко схватање друштва и критике натуралистичког приступа у 

објашњењу друштвених појава. Студенти се такође упознају са основним аспектима и 

специфичностима друштвених наука и са разликама између природних и друштвених наука. 

 

 
 

Практична настава  

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

 

Литература  

Е. Собер, Филозофија биологије (избор) 

Ф. Вајнерт, Биологија пре Дарвина (избор) 

Ч. Дарвин, Постанак врста (избор) 

Аристотел, Физика (избор) 

Е. Собер, Филозофија биологије (избор) 

Р. Луонтин, С. Роуз и Л. Камин: Биологија, идеологија и човекова природа (избор) 

Е.О. Вилсон, „Човјек: Од социобиологије до социологије“ 

Б. Смит: „Кројење ума“ 

В. Дилтај: Изградња историјског света у духовним наукама (избор)  

Е. Нејгел: Структура науке (избор) 

С.Ц. Нортроп : Логика природних и друштвених наука (избор) 

К. Попер, Беда историцизма (избор) 

 
 
 

 

 

 

 

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 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

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 

 


