
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Руски и српски језик и књижевости 

 I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 

Катедра  Катедра за филозофију- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РСЈ6-6/2 изборни VI 3 

Наставник/ -ци  

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

1 1 0 21 21  1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30 h 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
42 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
72h семестрално 

Исходи учења 
Оспособљавање студената за разумијевање основних категорија и појмова филозофије и да их 
уведе у филозофско мишљење 

Условљеност Нема условљености слушања предмета 

Наставне методе  Предавања ,вјежбе,колоквијуми, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1 Појам и име философије, извори филозофског мишљења, смисао филозофског питања. 
2 Метод филозофије, постављање проблема, истраживање, анализа, синтеза, 
аргументација. 
3 Теоријска и практична филозофија. 
4 Однос философије према науци, умјетности, религији, идеологији, погледу на свијет. 
5 Филозофска систематика, основне регије филозофије. 
6 Онтологија и метафизика: дедукција основних категорија и теорија. 
7 Етика: дедукција основних категорија и теорија. 
8 I парцијални испит 
9 Естетика:основни појмови и теорије. 
10 Филозофија историје: повјест и историја,вријеме и смисао,напредак и циљ повјести. 
11 Филозофија права и политике. 
12 Филозофија и модерни свијет:филозофска критика технике,науке и политике. 
13 Основне струје савремене филозофије: феноменологија, 
егзистенцијализам,структурализам. 
14 Изабрани филозофи. 
15 Изабрано филозофско дјело. 
16 Консултације и припрема за испит. 
17 II парцијални испит 
 

Обавезна литература  

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

Финк, Е Увод у филозофију, Београд 1989  

Хофмајстер, Ј Речник филозофских термина, БИГЗ 2004  

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 20 20 

колоквијум 30 30 

                                                           
 



Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 40 40 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


