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Опис предмета
Предмет Увод у филозофију се изводи у оквиру наставног програма, те за основни циљ има
савладавање основних појмова филозофије и увођење студената у филозофско мишљење.

Исходи учења
Студенти ће бити оспособљени за разумијевање основних категорија и појмова филозофије

Садржај предмета
Уводни час
1. Појам и име философије, извори филозофског мишљења, смисао филозофског питања.,
2. Метод филозофије, постављање проблема, истраживање, анализа, синтеза,аргументација, 3.
Теоријска и практичка филозофија. 4. Однос философије према науци, религији, умјетности,
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. Естетика: основни појмови и теорије, 9. Филозофија историје: повест и
историја, време и смисао, напредак и циљ повести, 10. Филозофија права и политике, 11.
Филозофија и модерни свет: филозофска критика технике, науке и политике, 12. Основне струје
савремене филозофије: феноменологија, егзистенцијализам, структурализам, 13. Изабрани
филозофи, 14. Изабрано филозофско дјело

Извођење наставе

Предавања, вјежбе, консултације, есеји

Провјера знања
Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду извршавања предиспитних обавеза, као и на
крају семестра, полагање испита, у вријеме редовних испитних рокова.

Предиспитне обавезе
Завршни испит обавља се у правилу усмено, али се може изводити и у писменом облику. На испиту
се врши провјера знања из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.

Завршни испит
Завршни испит обавља се у правилу усмено, али се може изводити и у писменом облику. На испиту
се врши провјера знања из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.

Оцјена из предмета
Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог у свим елементима провјере
знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова освојених
приликом полагања испита испита (максимално 50).
- За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене (6),
студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на предмету.
Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 бодова, оцјена девет
(9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова.
- Бодови из предиспитних обавеза вриједе на свим испитним терминима у текућој школској години.
Ако студент поново похађа предмет у наредној школској години, тада има обавезу (поново) радити и
писмене тестове који се односе на предиспитне обавезе.
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