
4 Статус предмета (обавезни/изборни) О-обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7.5 писмени испит 30
7.5 усмени испит 20
20
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Да се упозна практична делатност човека у свим сегментима његовог деловања. Проучавање фундаменталних појмова,
након чега се води дискусија са практичним закључивањем.

циљ предмета је оспособљавање студента да разуме основна питања и проблеме немачке класичне филозофије.

Садржај предмета
Метафизика и догматизам: емпиризам, рационализам (Хјум, Лајбниц, Волф). Предкритички и критичан период у Кантове
филозофије.Структура и Критична идеја чистог разума. Аналогије доживљавају. Питање маште у теоријској филозофији
Кантове.Антиномија ума. Примат практичног разлога. Кантова концепција моралности, дужности, слободе, аутономије.
Однос између етике и политике.Кант и Фихте. Фихтеова практична филозофија. Принципи учења о науци. Ја и не-ја
проблем интерсубјективности.Разлика између Фихтеовог и Сцхеллинг разумевању трансценденталног идеализма.
Фихтеова филсоофија историја. Хегелова критика Канта и Фихтеова филозофија. (Први тест).Најстарији систем План
(Хелдерлин, Шелинг, Хегела). Спор око интелектуалне перцепције Канта за Сцхеллинг. Филозофија митологије и
откровења. Сцхеллинг критика Хегела.Хегел је раних радова и Јенски.  Идеја и структура Феноменологије духа. Свест и
самосвест. Морал и нормалност. Појам и формира апсолутну дух. Апсолутно знање.Бити и суштина. Став изглед и
реалност у Хегеловој Логиц. Термин. Аполутна идеја.Хегелова филозофија историје. Хегелова концепција слободе.
Француска револуција и немачка класична филозофија. Хегелова лево и десно Хегеловац

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рад на изворним филозофских текстова на различитим нивоима интерпретације,
дискусије, семинари, колоквијуми, консултације.

Литература
Ф В Ј Шелинг: Систем трансценденталног идеализма (), о бића слободе.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ј Г Фихте, учење о науци, БИГЗ, 1976 (Увод)
ГВФ Хегел, Феноменологија дуга (Предговор, Увод, свест, Самосвијет, апсолутно знање), Наука логика 2 (7-9, 93-104,110-
117, 141-164) и 3 (7-28, 233-251), Енциклопедија филозофско наука (§ 1-83, 245-252), историја филозофије 3 (428-542)

Ј Г Фихте, Основи целокупног учење о науци (део 1 и 2)
И. Кант, Критика чистог ума (5-305), критика практичног ума (увод).

Немачки језик и књижевност

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Историја немачке класичне филозофије

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


