
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета: Нормативна етика 

Наставник/наставници:  проф. др Јован Бабић, проф. др Ненад Цекић, доц. др Александар Добријевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема посебних услова 

Циљ предмета 

Циљ је двострук: прво, овладавање општим знањем о нормативно-етичким теоријама (утилитаризам, 

деонтолошка етика, интуиционизам, етика врлине, доктрина двоструког учинка, етц.), и друго, овладавање 

посебним знањем из једне од тих области. 

 

Исход предмета  

Студенти ће се упознати са проблемима нормативне етике, овладати релевантним појмовним апаратом као 

и различитим формама аргументације. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Нормативно-етичке теорије се разликују, понекад радикално, у исходу шта ће коначно бити морална оцена 

истог поступка. Неке од тих теорија су посебно удобне за специфичне сврхе (нпр. за доношење тешких 

одлука, или за коначну одлучивост, итд.) Предмет се отуда састоји из серије курсева о посебним 

нормативно-етичким теоријама, са заједничким уводним делом који обухвата опште карактеристике 

нормативности и претпоставке које једна теорија треба да задовољи да би била добра нормативно-етичка 

теорија. Општи део обухвата мањи, док посебни део обухвата већи део сваког курса. 

 

Практична настава  

На вежбама ће студенти кроз одабране текстове прелазити теме из градива. 

 

Литература  

Ј. Bentham: An Introduction to the Principles of Moral and Legislation 

Џ. С. Мил: Утилитаризам  

Н. Цекић: Утилитаризам и Бентамова филозофија морала 

Н. Цекић: Филозофија морала Џона Стјуарта Мила: Мил и миловски утилитаризам 

Р. Хер: Морално мишљење: нивои, метод и смисао 

И. Кант, Критика практичког ума 

И. Кант, Заснивање метафизике морала 

И. Кант, Метафизика морала (други део књиге: Учење о врлини) 

Ј. Бабић, одабрани текстови о Кантовој етици – у хрестоматији доступној на: 

https://drive.google.com/file/d/0ByVH7QHo_F4sUXVrV05wQllGbGc/view?usp=sharing  

М. Baron, Kantian Ethics Almost Without Apology 

  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, вежбе (семинаре) и консултативну наставу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 



 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 70 

колоквијум-и    

семинар-и 20   

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 

 


