УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Филозофија
I циклус студија
Пун назив предмета
Катедра

III година студија

САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА САЗНАЊА
Катедра за филозофију-Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ФИ 6-4
обавезан
Наставник/ -ци
др Владимир Милисављевић, ванредни професор
Сарадник/ - ци
мр Данијела Богдановић, виши асистент
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Коефицијент
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0
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0
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
60 h
84 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):
144 h семестрално
Проширивање и продубљивање знања стечених на предмету Теорија сазнања у претходном
семестру студија;анализа различитих филозофских аргумената против могућности теорије сазнања
Исходи учења
и стратегијањиховог побијања; упознавање са различитим оријентацијама у савременој
епистемологији (фундационализам, натурализам, кохерентизам); тежиште предмета је на
епистемолошкој проблематици, тј. на теорији научног сазнања.
Условљеност
Не постоје посебни услови.
Наставне методе Предавања, вежбе
1. Могућност теорије сазнања: проблем критеријума знања
2. Хегел и теорија сазнања
3. Кондиционална теорија знања
4. Проблеми фундационализма
5. Интернализам и екстернализам
6. Емпиризам и априорно знање
7. Натурализам и епистемологија
Садржај
8. Холизам и неодређеност значења
предмета по
9. Кохеренција, оправдање и знање
седмицама
10. Теорије опажања: директни и индиректни реализам
11. Феноменализам и идеализам
12. Проблем индукције
13. Фалибилизам у теорији сазнања
14. Конструктивистичка теорија сазнања
15. Еволуциона епистемологија
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Данси, Џ.
Увод у савремену епистемологију,Плато, Београд
2006
Хегел
Феноменологија духа,Увод,БИГЗ, Београд
1986
45-55
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
"Две догме епиризма"; "Натуралистичка
Квајн, Вилард ван Орман
епистемологија" (фотокопије)
Грајс, П./Стросн, П.
"У одбрану једне догме" (фотокопија)
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Обавезе, облици
Предиспитне обавезе
провјере знања и
присуство предавањима/ вјежбама 10
10%
оцјењивање
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20
20%
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад

20

20%

50
100

50%
100 %

Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
Web страница
Датум овјере
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