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Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-113 

Студијски програм/студијски програми: Сви студијски програми 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Филозофија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Баљ М. Бранко, Чучковић В. Александар 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: Oснове за разумевање духовног хоризонта савремености путем изучавања природе и 
положаја економије у оквиру целовитог корпуса људског знања. Схватање разлога због којих је 
економија постала онтологијом савременог света, испоставља се као нужан услова разумевања општег 
оквира будућих професионалних знања економисте. 
Исход предмета: Овладавање основним знањима из области историје филозофије ради развоја: 
способности начелног решавања проблема (вештина анализе појмова, дефиниција и аргумената, 
организовање властитих идеја и ставова, бављење питањима од значаја, издвајање онога суштинског из 
велике количине информација, уочавање разлика и сличности међу супротстављеним позицијама, 
обједињавање разноликих погледа у јединствену целину; способности изражавања и комуникације 
(упућивањем у вештине представљања идеја путем добро сазданих, систематичних аргумената); моћи 
убеђивања (преко усвајања знања изградње јасних формулација, ваљаних аргумената и  проналажења 
адекватних примера) и, коначно, вештине писања (као резултата развијања умећа читања и разговора 
посредством развоја интерпретативних и креативних језичких способности). 
Садржај предмета: Предавања Преглед најважнијих филозофских учења од рођења филозофије на тлу 
античке Грчке и њених средњовековних достигнућа до њеног развоја током новог века и модерног доба, 
на чије изучавање је стављен нарочити акценат. Спрезање науке са технологијом и трансформација 
економије од знања као бриге о домаћинству до технике стицања новца успоставили су другачије 
координате људског друштва и нове обрасце мишљења и деловања. Поред проучавања метафизике као 
темељне филозофске дисциплине, посебна пажња је управљена на практичну филозофију, односно 
економију као једну од њених дисциплина. 
Вежбе Дискусија о кључним проблемима историје филозофије; Положај и вредновање економије у 
целокупном корпусу знања током историје; Изношење примера примене одређених облика мишљења у 
развоју науке; Излагање семинарских радова и дискусија о њима 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусије, примери рефлектовања филозофских питања 
у свакодневном животу и професионалној пракси 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активности у току предавања 5 писмени испит  
Колоквијуми 48 усмени испит 30 
домаћи задаци 5   
семинарски рад 12   
СВЕГА 70  30 

 


