
 

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA 

Kod i naziv kolegija 99050 - Povijest filozofije (POVFIL) 

Nastavnik/nastavnica  
Suradnik/suradnica 
(s poveznicom na 
mrežnu str.) 

prof. dr.sc. Fulvio Šuran 
fsuran(at)unipu.hr 
doc. dr. Sc. Alen Tafra 

Studijski program 

Preddiplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija 
Preddiplomski sveučilišni studij Klasična harmonika 
Preddiplomski sveučilišni studij Klavir 
Preddiplomski sveučilišni studij Solo pjevanje 
Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 
književnost; smjer: nastavnički 
Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Povijest 
Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i 
književnost 
Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 
književnost; smjerovi: nastavnički i opći 
Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Povijest 
Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i 
književnost; smjerovi: nastavnički i prevoditeljski 
Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Latinski jezik i 
rimska književnost 
Preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost, 
smjerovi: nastavnički, književno-kulturološki, filološki 
Diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija 
Diplomski sveučilišni studij Klasična harmonika 
Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 
književnost; smjerovi: nastavnički i znanstveni 
Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Povijest 
Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 
književnost; smjer: nastavnički 
Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Povijest 
Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i 
književnost; smjerovi: nastavnički i prevoditeljski 

Vrsta kolegija Izborni Razina kolegija 
preddiplomski i 
diplomski  

Semestar Ljetni Godina studija I. - V.  

Mjesto izvođenja predavaonica  
Jezik izvođenja 
(drugi jezici) 

hrvatski 

Broj ECTS bodova 3 
Broj sati u 
semestru 

30 P – 0 V – 0 S    

Preduvjeti za upis i za 
svladavanje 

Ne postoje preduvjeti za pohađanje istog. 
Uvod u filozofiju 

Korelativnost 
Uvod u filozofiju, Povijest, sociologija, antropologija, pedagogija, 
itd. 

Cilj kolegija  

pružiti dostupan pregled povijesti filozofije kroz razdoblja i 
najznačajnije predstavnike; upoznati s metodologijskim, 
historijskim i sistematskim aspektima te s njzinim temeljnim 
pojmovima 

Ishodi učenja 

1. objasniti stvarnost 
2. analizirati djela autora različitih filozofskih pravaca 
3. usporediti smislenost života u različitm pravcima 
4. pokazati suvremenost filozofske misli  
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Sadržaj kolegija 

Kozmološko razdoblje antičke filozofije 
Antropološko razdoblje antičke filozofije 
Ontološko razdoblje antičke filozofije 
Helenizam, novoplatonizam i kraj antike 
Patristika i skolastika  
Islamska filozofija 
Filozofija renesanse 
Empirizam i racionalizam 
Prosvjetiteljstvo 
Klasični njemački idealizam 
Moderna i suvremena filozofija 

Planirane aktivnosti, 
metode učenja i 
poučavanja i načini 
vrednovanja 

Obveze  
Ishodi 
 

Sati 
 

ECTS 
Maksimalni 
udio u 
ocjeni (%) 

pohađanje P, S  1. - 4.   23  0.8 0% 

pismeni radovi 
(seminarski) 

 1-2.  28  1  50% 

ispit (usmeni)  1. - 4.   33  1.2  50% 

ukupno 84 3 100% 

Dodatna pojašnjenja (kriteriji ocjenjivanja): 
Napomena: Studenti su dužni tijekom semestra izraditi 1 
seminarski rad (sintetski prikaz tematskih segmenata iz dopunske 
literature) te položiti usmeni ispit. 
Na računalu pisani rad o izbornoj literaturi treba predati 
predmetnom nastavniku najmanje tjedan dana prije ispita. Radovi o 
izbornoj literaturi neće biti zaprimljeni na samom ispitu. Studenti 
imaju mjesec dana za odabir literature, čitanje i pisanje rada. Bez 
unaprijed predanog pisanog rada o izbornoj literaturi nije moguće 
pristupiti ispitu. Ista procedura u vezi radova o izbornoj literaturi 
vrijedi i za buduće prijavljivanje ispita u raspisanim ispitnim 
rokovima. 
Što se tiče pisanja seminarskog rada (student/ica mora odabrati 
jedan naslov):Naveden je preliminarni popis koji može poslužiti kao 
izbor, ali i kao orijentacija. Moguće je predložiti i naslov izvan 
popisa – uz dogovor s predmetnim nastavnikom.  

Studentske obveze 

pohađati nastavu   
aktivno komentarima i sugestijama sudjelovati u nastavnom 
procesu 
napisati seminarski rad 
položiti završni usmeni ispit 

Rokovi ispita i 
kolokvija 

Daju se na početku akademske godine, objavljuju se na mrežnim 
stranicama Sveučilišta i u ISVU 

Ostale važne 
činjenice vezane uz 
kolegij 

Upute za pisanje seminarskih radova: 
Prezime i ime studenta/studentice 
(Navedite prvo prezime, zbog budućeg abecednog razvrstavanja)  
- Autor/autorica (godina izdanja). Naslov odabranog djela. Mjesto: 
Izdavač. 
Npr. Dahlhaus, C. (2003), Estetika glazbe, Zagreb. 
      Uvod 
(700-800 znakova uključujući razmak = 8-10 redaka) 
- Ukratko obrazložiti predmet/temu eseja i razloge izbora; navesti 
što je o temi već poznato; najaviti način na koji će tema biti 
zahvaćena u eseju; opis strukture eseja koji se piše... 
 - Razrada teme u nekoliko cjelina – poglavlja 



(6000-7000 znakova uključujući razmak = 60-80 redaka)  
- Prikazati sadržaj pročitanog djela strukturirajući njegove glavne 
elemente; diskusija o ključnim argumentima koji su u djelu 
navedeni – zahvatiti činjenice, ideje i mišljenje autora djela; 
navoditi vlastito mišljenje i stavove  
- Zaključne napomene 
(1000-1200 znakova uključujući razmak = 12-15 redaka) 
 Navesti sličnosti i razlike u odnosu na autora pročitane studije; 
navesti što se može zaključiti iz vlastitog napisanog teksta; 
usporedba stavova iz uvoda sa stavovima koji proizlaze iz 
napisanog rada; navesti vlastite prosudbe o pročitanom djelu. 
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Prored: 1,5 lines 
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