
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета: Наука и рационалност 

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

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема посебних услова 

Циљ предмета  

Упознавање са специфичним проблемима из филозофије науке.  

Исход предмета  

Студенти ће се детаљније упознати са важним темама из филозофије науке које су у непосредној вези са 

питањем објективности науке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

На курсу се обрађују теме које се односе на питања да ли науку треба схватати као потпуно објективну и 

рационалну делатност и каква је природа и статус научног знања. Предавања и вежбе су усмерене на 

анализу проблема који су повезани са стандардним моделима науке и са покушајима да се формулише 

нијансиранији појам објективности према коме би наука упркос овим проблемима могла да буде 

објективна. Тематизација научних стратегија описа света студентима омогућава да сагледају промене до 

којих је дошло у схватању научне рационалности. 

Практична настава  

 

На вежбама ће студенти кроз одабране текстове прелазити теме из градива 

 

Литература  

 

Т. Кун , Структура научних револуција (избор) 

Л. Лаудан: Прогрес и његови проблеми (избор) 

Е. Собер: Филозофија биологије (избор) 

Р. Карнап, „Проблем индуктивне логике“ 

М. Коен, Е. Нејгел, Увод у логику и научни метод (избор) 

Е. Нејгел, Структура науке (избор) 

П. Дијем, Циљ и структура физичке теорије (избор) 

П. Грифитс, „Историјски преокрет у проучавању адаптације“ 

Е. Собер, Д.С. Вилсон, „Критички преглед филозофског разматрања проблема јединица селекције“ 

 

 



 

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 

 


