
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије филозофије 

Назив предмета: Хјумова филозофија 

Наставник/наставници: Машан Богдановски, Живан Лазовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: без претходних услова 

Циљ предмета 

Студент треба да се упозна са основним идејама Хјумове филозофије и особеном природом његовог 

емпиризма и натурализма, укључујући њихову примену у етици, естетици и политичкој теорији. 

Исход предмета  

Студент је овладао основним концептима и аргументативним стратегијама којима се служи Дејвид Хјум и 

разумео становишта која Хјум заступа у оквиру разних филозофских дисциплина.  

Садржај предмета 

Разматрају се питања природе Хјумовог емпиризма и његове „науке о људској природи“, скептичке 

последице те филозофије које воде критици веровања о спољашњем свету, узрочности и личном 

идентитету и његов покушај натуралистичке реконструкције таквих веровања. Поврх тога, изучава се 

Хјумова теорија делања, као и компатибилистичко схватање слободе воље, основе моралних дистинкција, 

као и Хјумова етичка, естетичка и политичка теорија, са посебним освртом на улогу коју „наука о људској 

природи“ има у њима. 

Литература 

Дејвид Хјум, Расправа о људској природи, превод Боривоја Недића, више издања 

Фредерик Коплстон, Историја филозофије, том 5, више издања 

 

Опциона допунска литература: 

 

David Hume, An Enquiry concerning Human Understanding, edited by Tom L. Beauchamp, 1999 

David Hume, An Enquiry concerning the Principles of Morals, edited by Tom L. Beauchamp, 1998 

Norman [Kemp] Smith, „The Naturalism of Hume (I)-(II)“, Mind, 1905 

Barry Stroud, Hume, 1977 

David Pears, Hume’s System, 1990 

J.L. Mackie, Hume’s Moral Theory, 1980 

 

Број часова  активне наставе: 4 Предавања: 2 Вежбе: 2 

Методе извођења наставе – Предавања и вежбе. На вежбама студенти излажу садржај делова Хјумових 

књига из литературе и уз помоћ наставника критички дискутују о њему. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  

практична настава 15 усмени испт 70 

колоквијум-и    

други облици предиспитних 

обавеза 
   

 


