
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Филозофија 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 1: ФИЛОЗОФСКИ ПОЈМОВИ И ПРОБЛЕМИ 

Катедра  Катедра за филозофију – Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ФИ 1-2 обавезан  I 5 

Наставник/ -ци др Миодраг Живановић, редовни професор 

Сарадник/ - ци др Стојан Шљука, доцент  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 42 42  1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
84 h 

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

Исходи учења 

Циљ предмета је да упозна и оспособи студенте: 
1.да разумију основна питања и појмове философије,  
2.критичке и истраживачке потенције философије,  
3.да схвате особености предмета и метода у философском сазнању,  
4. да разликују основне философске дисциплине и њихов однос, - да схвате однос философије 
према позитивним наукама (посебно психологији), религијама и умјетности. 

Условљеност Не постоје посебни услови. 

Наставне методе Предавања, вежбе 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Појам и име философије. Зашто философија измиче дефинисању 
2. Наговор на философију. Знање и љубав према знању. 
3. Рефлексивни истраживачки и критички карактер философије. Философија и њена 

историја 
4. Метод у философији. Философска упитност, зачуђеност и сумња. 
5. Излазак из наивности и непосредности, критика здравог разума. 
6. Философско кретање ка истини, систем знања. Философирање као melete thanatu. 
7. Однос философије према науци, религији, умјетности, идеологији, погледу на свијет. 
8. Философија и друштвене науке. 
9. Философија и психологија. 
10. Колоквијум 
11. Систематика и подјела философије. 
12. Аристотелово разликовање теоријског, практичног и поетичког знања. 
13. Основне философске дисциплине: логика, онтологија (метафизика), епистемологија 

(теорија сазнања), етика, антропологија и друге. 
14. Основне категорије теоријске и практичне философије: историјска дедукција проблема. 
15. Завршни испит 

Обавезна литература  

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

 Козловски, П. Водич кроз философију ,Плато, Београд 2003.  

Допунска литература 

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

Кирхнер, Ф.  Миохаелс, К.  
Хофмајстер, Ј. и др 

Речник философскох термина, Бигз, Београд 2004.  

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  

 

 

 

 

 

 


