
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета: Еволуција и морал 

Наставник/наставници: доц. др. Ева Камерер 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема посебних услова 

Циљ предмета  

Курс има за циљ да студенте упозна са основним концепцијама еволуционе етике и са проблемима који су 

везани за покушај примене еволуционих принципа на етичка питања. 

 

Исход предмета  

Студенти ће се детаљније упознати са важним темама из еволуционе етике, са покушајима да се етика 

натурализује и са критикама које су оваквим покушајима упућене. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Садржај курса чине најважније концепције које полазе од идеје да човеково морално понашање може да се 

објасни природном историјом људске врсте. Средишњи проблем курса, који уједно дозвољава и критичко 

разматрање еволуционе етике, је еволуција алтруизма и његова веза са моралом. Разумевање средишњих 

проблема еволуционе етике, као што су проблем механизама еволуције, јединица селекције, реалности 

алтруизма итд, омогућавају и разматрање два начелна питања: питања статуса еволуционе етике као 

дисциплине која би требало да премости јаз између природних наука и филозофије, и питања да ли 

полазећи од биолошких принципа можемо да објаснимо човекове моралне капацитете. 

Практична настава  

 

На вежбама ће студенти кроз одабране текстове прелазити теме из градива 

 

Литература  

Е. Собер, Филозофија биологије (избор) 

Е.О. Вилсон, „Четири врхунца социјалне еволуције“ 

М. Рус, „Социобиологија животиња“ 

Р. Акселрод, „Еволуција сурадње“ 

Г. Фолмер, „Социобиологија и етика“ 

Ф. Кичер, „Четири начина „биологизације“ етике-једна критика“ 

Л. Зип, „Што је алтруизам?“ 

Е. Камерер, „Идеја еволуционе етике“ 



Допунска литература: 

N. Sesardic (1995)„Recent Work on Human Altruism and Evolution“, Ethics, Vol. 106, No. 1 

E. Sober, D.S. Wilson, Unto Others. The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior, 

Harvard University Press 1998 (poglavlja 5, 9 i 10) 
 

 

 

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 дужина 2 странице А4 формата 

 


