П РА В ОС Л А В Н И Б ОГ ОС Л ОВ С К И Ф А К У Л Т Е Т
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси

религиолошке мастер студије
П редмет: Философија религије
Г рупа: Изборни
Ф онд часова: 2+1
И спит: Писмени
Н азив курса: Философија религије

Ц иљ: Разматрање феномена религије и комплексне
проблематике религиозности у хоризонту философске
рефлексије, како у историјској и структуралној перспективи
тако и у контексту методологије, епистемологије, етике,
антропологије, онтологије. Тематизовање релације и додирних
тачака философије и религије/теологије да би се испоставиле
истина коју садржи религија и истина о религији коју нуди
философија.
П редуслови: Уписан религиолошки модул мастер студија

Облик наставе: Предавања и вежбе, у оквиру којих ће бити
примењене вербално-текстуалне методе

Обавезе студената: Присуство и активно учешће у настави;
полагање колоквијума и завршног испита

Н ачин оцењивања рада и резултата: Присуство и активност у
настави: 15 бодова; колоквијуми: 15 бодова; завршни испит: 70
бодова

П лан курса/предмета

ПРВИ СЕМЕСТАР

1. недеља
Религија као предмет философије религије: вера, знање,
искуство

2. недеља
Философија религије као дисциплина: проблеми дефиниције
и систематике (историја религије, Religionswissenschaft,
социологија религије)

3. недеља
Идеја Бога у философији

4. недеља
Докази за постојање Бога: онтолошки, космолошки,
телеолошки

5. недеља
Проблем зла и теодикеја

6. недеља
Религија и учење о добру: религија и морал (етика)

7. недеља
Критика религије

8. недеља

Редукционизам у објашњењу религије

9. недеља
Језик религиозности и питање неизрецивог

10. недеља
Мит и философија

11. недеља
Философија и теологија, хришћанство и философија

12. недеља

Религија и психологија

13. недеља
Религија и наука

14. недеља
Религија и политика

15. недеља
Антрополошки смисао религије (људска суштина, смисао
живота, личност)

ЛИТЕРАТУРА:

1. Peter Fischer, Filozofija religije, Zagreb 2010 (нем. 2007).
2. Brian Davies, Uvod u filozofiju religije, Zagreb 1998 (енгл. 1982).
3. Drago Đurić, Postojanje Boga: Filozofski problemi klasičnog monoteizma, Beograd 2011.
4. Volfhart Panenberg, Teologija i filozofija: Njihov odnos u svetlosti njihove zajedničke istorije,
Beograd 2003 (нем. 1996)
5. Mel Thompson, Filozofija religije, Zagreb 2003 (енгл. 1997).
6. Богољуб Шијаковић, Мит и философија, Београд 2012; Присутност трансценденције,
Београд 2013.

