
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Религиолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Философија религије 
Наставник (за предавања) Лубардић М. Богдан 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов  

Циљ 
предмета 

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. 

Исход 
предмета 

Поседовање развијених академских теоријско-методолошких компетенција у сфери појмова и 
проблема философије религије и компетенција из области философских, антрополошких и 
културолошких увида у феномене религије, у фундаменталном и апликативном аспекту. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Религија као предмет философије религије; вера, знање, искуство 2. Философија религије као 
дисциплина: проблеми дефиниције и систематике; историја религије, Религионсwиссенсцхафт, 
социологија религије 3. Идеја Бога у философији 4.Докази за постојање Бога: онтолошки, 
космолошки, телеолошки 5. Проблем зла и теодикеја 6. Религија и учење о добру: религија и морал 
(етика) 7. Критика религије 8. Редукционизам у објашњењу религије 9. Језик религиозности и 
питање неизрецивог 10. Мит и философија 11. Философија и теологија, хришћанство и философија 
12. Религија и психологија 13. Религија и наука 14. Религија и политика 15. Антрополошки смисао 
религије; људска суштина, смисао живота, личност  

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

Анализа релевантних текстова, вежбање у самосталном излагању и уочавању комплексних 
проблемских веза, упућивање у стручну литературу. 

Литература 
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2 Петер Фисцхер, Филозофија религије, Загреб 2010 
3 Драго Ђурић, Постојање Бога: Филозофски проблеми класичног монотеизма, Београд 2011  
4 Б. Шијаковић, Мит и философија, ПБФ–ИТИ, Београд 2012 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2  0  0  0 
Методе 
извођења 
наставе вербално-текстуалне 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 10 писмени испит 70 



практична настава 5 усмени испит  
колоквијуми      
семинари 15     

 


