
2 Статус предмета (обавезни/изборни) 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

1 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20

40 усмени испит 10

20

/

Основне струковне студије

Примењена логика

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

др Милан УзелацНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

др Милан Узелац

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература

Петровић, Г. Логика, Завод за уџбенике, Београд (више издања) - Формална логика.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Књазева-Адамович, С.: Логика у пракси, Завод за уџбенике, Београд 1977, с. 158.

Струковни васпитач

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената да препознају  значења непознатих, њима страних појмова и уклонити 

одбојност ка непознатом; упућеност студената на самостално критичко мишљење.

Логичке форме мишљења: Појам (појам и врсте појмова; формирање појмова; однос међу 

појмовима; Суд (врсте судова; истинитост и модалност судова); Логички закони; Закључивање 

(дедуктивно, индуктивно, по аналогији); Категорички силогизам и његове трансформације; 

Индукција, правила индукције и врсте индукције; Аналогија и хипотеза; Спор, врсте спорова, 

вођење спора; Аргументација, доказивање, оповргавање; Софизми и логички парадокси.  

Развој критичког мишљења

Садржај предмета
Увод (циљеви и задаци логике; логика као органон; традиционална и савремена логика; логика и 

друге дисциолине); Структура света и структура језика (Језик као систем знакова; основне 

функција језика, логичка граматика); Врсте логичких исказа (негација, конјункција, дисјункција; 

импликација, еквиваленција; дескриптивни искази; модални искази; Логички закони (закони 

идентитета, противречности, искључења трећег; логика предиката); Логика категоричких судова 

(трансформација категоричких силогизама); Модална логика (логичке и физичке модалности; 

логичко истраживање вредности); Индуктивно закључивање; Закључивање по аналогији; 

Структура разумевања и објашњење; Аргументација и логика; Спор и вођење спора.


