
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : osnovne akademske studije 

Назив предмета: Istorija filozofije: Savremena analitička filozofija 2 

Наставник/наставници: doc. dr Andrej Jandrić 

Статус предмета: obavezan  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: odslušani kursevi isz istorije filozofije u prethodnim semestrima 

Циљ предмета 

Studenti treba da se upoznaju sa idejama, pojmovima, teorijama i argumentima nekih od najznačajnijih 

predstavnika analitičke filozofije. 

Исход предмета  

Studenti su upoznati s glavnim tokom razvoja analitičke filozofije u prvoj polovini dvadesetog veka. 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Hronološki se izlažu najvažniji aspekti filozofskih stanovišta Fregea, Rasela, Mura, Vitgenštajna, pripadnika 

Bečkog kruga, kao i Kripkea. Posebna pažnja biće posvećena istorijskom kontinuitetu u njihovom shvatanju 

značenja, logičke analize jezika i odnosa jezika i stvarnosti, kao i njihovim međusobnim uticajima i kritičkim 

argumentima usmerenim prema prethodnicima. 

 

 

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

Методе извођења наставе 

predavanja i vežbe 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  

практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 15   

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 

 


