ФИЛОЗОФИЈА
Студирати филозофију значи ухватити се у коштац са
питањима која миленијумима интересуjу највеће умове човечанства. Ипак, филозофски курсеви се не баве
само традиционалним питањима попут „Шта могу да
знам?” или „Како треба да живим?”, већ пружају студентима прилику и да овладају бројним практичним
вештинама, применљивим и у многим другим пољима.
Нарочито у променљивим и непредвидивим економским околностима, када многе специјализоване вештине и знања брзо постају застарели и када већина људи
бива приморана да више пута у току живота мења своју
професију, трајна и пресудна предност за којом ће увек
постојати потражња јесте способност јасног и критичког мишљења, анализе сложених проблема, организовања мисли и идеја, разликовања битног од небитног,
сагледавања ствари из различитих перспектива.

СТУДИЈЕ
Трајање – 4 године
Академски назив: дипломирани филозоф
Департман за филозофију Филозофског факултета
у Нишу нуди велики број како историјских тако и
проблематски усмерених курсева који студентима
пружају основу за даљи наставак студија филозофије или других друштвено-хуманистичких наука, у
земљи и иностранству. Нарочито се поносимо низом
гостујућих предавања која су последњих година на
нашем департману одржали многобројни филозофи
из Јапана, Бугарске, Хрватске, Македоније, али и са
универзитета у нашој земљи.

ПРАКСА
•
•

Сарадња са основним и средњим школама у
Нишу и околини, у којима студенти могу обавити стручну праксу.
Сарадња са бројним институцијама из домена
науке и уметности.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И СТИПЕНДИЈЕ
•

•

•

Департман за филозофију ће од 2017. године
учествовати у програму међународне ЦЕПУС мреже„Филозофија и интердисциплинарност”, који будућим студентима отвара могућност студирања и
научног усавршавања у неким европским земљама (Пољска, Аустрија, Хрватска, Чешка итд.).
Из могућности добијања Еразмус+ стипендије
проистиче да студенти један семестар или
школску годину проведу на неком иностраном
универзитету и да им ти испити буду признати.
Сарадња са Департманoм за филозофију на
Универзитету у Милану и са Департманом за
филозофију на Универзитету „Свети Климент
Охридски” у Софији.

ШТА ПОСЛЕ?
Филозофија вам даје вештине које можете применити у
свим областима и професијама. Свршени студенти филозофије широм света остварују велике успехе у пољу
образовања, права, финансија, државне управе, непрофитних организација, ИТ сектора... Након завршених
студија филозофије можете наставити образовање
кроз мастер и докторске студије из поља друштвенохуманистичких наука. Питање, дакле, није „Шта могу да
радим са дипломом из филозофије?”, већ „Шта не могу
да урадим с њом?”.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
1. Тест знања из филозофије. Полагање је у писаној
форми и траје 120 минута. Максималан број поена је 60.

