
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Филозофија 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ОНТОЛОГИЈА I 

Катедра  Катедра за филозофију-Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ФИ 7-3 обавезан VII 6 

Наставник/ -ци др Мишо Кулић, редовни професор 

Сарадник/ - ци мр Биљана Грачанин, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 
П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 
2 3 0 42 63 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
180 h семестрално 

Исходи учења 

Онтологија је фундаментална филозофска дисциплина чија је историја разумијевања онога што 
јесте не само истовремена са историјом филозофије уопште, већ је она такође и дисциплина која је 
већим дијелом историје филозофије била исто што и филозофија сама. Студиј предмета 
Онтологија I има за циљ да студенти овладају: 
1. фундаменталним филозофским разликовањима тематске генезе питања о битку и бићу 
(бивствовању и бивствујућем) 
2.  фундаменталним филозофским разликовањима проблемске генезе питања о битку и бићу 
(бивствовању и бивствујућем) 
3. историјски постављеном генезом питања о битку и бићу (бивствовању и бивствујућем) 
4. претпоставкама самосталног филозофског мишљења 

Условљеност Потребна предзнања из сродних историјских и систематских филозофских дисциплина. 

Наставне методе 
Настава се изводи у облику предавања и аудиторних вјежби. Учење, семинарски рад, колоквиј и 
консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Име и појам онтологије  

2. Традиционална подјела филозофије на дисциплине и темељни положај метафизике  

3. Метафизика и онтологија; Метафизика као прва филозофија 

4. Раздвајање Аристотеловог јединства прве филозофије као метафизике  

5. Онтологија и теологија, онто-тео-логија  

6. Истинско биће битак. Битак као супстанција или темељ. Елејско изједначавање on и hen  

7. Платоново схватање идеје као ontos on и Аристотелово поимање форме  као супстанције. (Битак као супстрат и као форма) 

8. Битак и биће као биће (Аристотелова прва филозофија као метафизика или општа онтологија) 

9. Проблеми онтологије у средњевјековној филозофији. Онтологија Томе Аквинског. Analogia entis 

10. Cogito ergo sum; res extensa i res cogitans (Р. Декарт)  

11. Битак као мишљење. Мишљење као темељ нововјековне метафизике субјективности  

12. Догматска и критичка метафизика (Волф и Кант) 

13. Дијалектика и метафизика  

14. Онтологија као трансцендентална дијалектика. Појам ума. Трансцендентална уобразиља и питање о темељу метафизике (И. 
Кант)  

15. Онтологија као спекулативна дијалектика. Онтологија као феноменологија и феноменологија као антропологија. (Ј.В.Ф. Хегел) 
 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година 
Страни
це (од-

до) 
Платон Парменид   

Платон Држава, Култура, Београд 1983.  

                                                 
 



Аристотел Метафизика, Култура, Београд 1960.  

Аквински, Т. Избор из дела I-II,    

Декарт, Р. Медитације о првој филозофији   

Кант, И. Критика чистог ума, Култура, Београд,  1958. (или неко друго 
издање) 

 

Хегел, Г.В.Ф. Наука логике I-III, Просвета, Београд 1973.  

Хегел, Г.В.Ф. Феноменологија духа, БИГЗ. Београд 1986.  

Хартман, Н. Прилог заснивању онтологије, Центар за културну 
дјелатност ССО, Загреб 

1976.   

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
    

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 20 20% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 
Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере  
 

 

 

 

 


