
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета: Филозофија језика 

Наставник/наставници: проф. др Војислав Божичковић, проф. др Миљана Милојевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним темама и проблемима из филозофије језика као једне од најважнијих 

филозофских дисциплина у савременој филозофији. Обухваћене су следеће теме: Фрегеова теорија 

значења, Раселова теорија дескрипција, теорија формалне семантике, интенционалистичка теорија значења, 

узрочна теорија значења, теорија о говорним актима, значење и контекст.  

 

Исход предмета  

По завршетку курса студенти би требало да стекну увид у најзначајније правце и теорије које се тичу 

филозофског проблема значења, идентификују кључне аргументе у дебати између дескриптивиста и 

референцијалиста и теоретичара формалне семантике и интенционалиста, и да формирају сопствену 

позицију о плаузибилности појединих становишта. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс се састоји од 14 тематских јединица: 1. Предмет филозофије језика, 2. Истина и значење, 3. Да ли су 

референцијалне улоге довољне? 4. Смисао и референција, 5. Теорија дескрипција сингуларних термина, 6. 

Мањкавост теорија дескрипција, 7. Референцијализам, 8. Каузална теорија властитих имена, 9. Општи 

термини, 10. Каузална теорија општих имена, 11. Теорија истине као теорија значења, 12. Комуникационе 

намере, 13. Конвенције и интенције, 14. Перформативи и констативи 

 

Практична настава  

 

Литература  

Лазовић, Павковић, прир., Огледи о језику и значењу, Филозофско друштво Србије, Београд 1992. 

Michael Devitt, Kim Sterelny, Језик и стварност - увод у филозофију језика, Крузак, Загреб, 2002. 

 

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

Методе извођења наставе 

На предавањима се испитују проблемски уобличене тематске целине које одговарају на релевантна питања 

филозофије језика. На вежбама студенти анализирају текстове и дискутују проблеме, аргументе и 

становишта која су релевантна за теме обрађене на предавањима. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања и 

вежби и презентација 
30 писмени испит  

практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  



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 

 


