
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: ПРИМЕЊЕНА ЕТИКА 

Наставник или наставници: проф. др Татјана Миливојевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: уписана друга година докторских студија 

Циљ предмета: упознавање са фундаментима великих етичких теорија и кључним етичким појмовима, 
односно са методама моралног расуђивања, аргументације и одлучивања и њихове примене у посебним 
контекстима и ситуацијама друштвеног деловања. Примењена етика, која је једна од најекспанзивнијих 
области друштвених наука у савременом свету, обухвата примену опште етике на специјализована поља, 
односно испитује примењивост моралних теорија у различитим областима деловања. Циљ предмета је 
јасније и дубље разумевање етичких изазова актуелних друштвених феномена који заокупљују пажњу 
шире јавности, као и оних који су релевантни за области јавног деловања, комуницирања и научно-
истраживачког рада.  
Исход предмета: оспособљавање студената да идентификују моралне компоненте различитих избора и 
ситуације бремените моралним искушењима и сукобима интереса; да препознају системске услове, 
механизме и процедуре који отежавају или олакшавају моралну димензију друштвеног деловања; да стекну 
интелектуална средства за управљање етички спорним случајевима, са којима ће се неминовно, готово 
свакодневно сусретати у областима свог рада и деловања. Познавање стандардних техника моралног 
образлагања оспособљује их да учествују у расправама или дебатама о друштвеним питањима и јавној 
политици на интелигентан начин, знајући како да представе и вреднују моралне доказе. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 1.Дефинисање морала и етике, опште и посебне (примењене) етике; 2. Историјски 
темељи: античка етичка мисао и хришћанска етика; 3. Кантова деонтолошка етика; 4.Утилитаристичка 
етика (Бентам и Мил); 5. Етички универзализам и релативизам; 6. Ханс Јонас: теорија одговорности; 7. 
Хабермас: комуникациона етика; 8. Џон Ролс: теорија правде; 9. Феминистичка етика бриге; 10. Теорија 
врлине и јавне  врлине; 11. Етика у професијама: професионални етички кодекси; 12. Етика научно-
истраживачког рада 

Практична настава: Примена етичких теорија и метода етичке анализе и аргументације у студијама 
случаја из области јавног комуницирања и медија, друштвено-политичког деловања, професија од јавног и 
друштвеног значаја, научних и технолошких достигнућа, научно-истраживачког рада, итд.  

Препоручена литература: Питер Сингер, Практична етика, Signature, Београд, 2000; Увод у етику (прир. 
Питер Сингер), ИКЗС, Сремски Карловци- Нови Сад 2004; Ричард Т. Ди Џорџ, Пословна етика, Филип 
Вишњић, Београд, 2003; Луис Алвин Деј, Етика у медијима, Чигоја, Београд, 2008; Викторија Кампс, Јавне 
врлине, Филип Вишњић, Београд, 2007; Томислав Новаковић, Етика и Политика, DESIRE, Београд, 2013; 
Bernard E. Rollin, Science and ethics, Cambridge University Press, 2009. 
Број часова  активне наставе: 
(2 + 2) х 15 

Теоријска настава: 2 х 15 Практична настава: 2 х 15                             

Методе извођења наставе: Усмена предавања, дебате, студије случаја, презентације, индивидулани рад са 
студентима (праћење и помагање у самосталном истраживачком раду). 

Оцена  знања (максимални број поена 100): предиспитне обавезе (присуство предавањима и учешће у 
усменим дебатама; писање и усмено презентовање студије случаја, са применом етичке анализе и 
аргументације у студији и у одговарању на питања професора и других студената) – 40 поена 

Испит: ауторски рад (оригинални научни рад/прегледни рад/научна критика /обим: ауторски табак) –  30 
поена; одбрана ауторског рада – 30 поена, укупно 60 поена. 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 
семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


