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Циљ предмета
Упознавање студената са:
i. филозофским коренима проблема свести и различитим концепцијама свести у историјском и
савременом контексту
ii. актуелним филозофским и научним теоријама свести
iii. oпштим приступима емпиријском истраживању свесних и несвесних процеса и различитих
стања свести
iv. карактеристикама циркадијалних и индукованих стања свести и теоријама и истраживањима
снова као посебног стања свести
v. карактеристикама свесних у односу на несвесне психичке процесе
vi. основним питањима функције и еволуције свести
Оспособљавање студента за:
i. критичко сагледавање различитих теоријских концепција и емпиријских приступа феномену
свести
ii. увиђање значаја интердисциплинарног приступа проблему свести
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан да:
i. објасни основне проблеме у изучавању свести
ii. идентификује различите приступе проблему свести и објективно анализира њихове предности
и недостатке
iii. опише методе истраживања стања свести, свесних процеса и неуралних корелата свести
iv. наведе основне карактеристике различитих стања свести, као и основне карактеристике
свесних у односу на несвесне психичке процесе
v. репродукује основне идеје савремених филозофских и научних теорија свести и наведе
адекватну логичку и емпиријску аргументацију
Садржај предмета
Теоријска настава
Корени проблема свести у филозофији; Свест у психологији од структурализма до данас;
Савремено стање у науци о свести; Питање научне решивости проблема свести;
Одређење свести: таксономија стања свести и дихотомија свесно-несвесно; Циклична стања
свести: биолошки и циркадијални ритмови, спавање и сан; Теорије и истраживања снова као
посебног стања свести; Индукована стања свести: хипноза, медитација, психоактивне супстанце,
"ретка искуства";
Свесни и несвесни процеси: концепције у класичној психологији и психоанализи; Свесни процеси
у савременој психологији: одређење и истраживачки приступи; Истраживања свесних и
несвесних процеса: визуелна свесност, свест и акција, патологија свести; Посебни проблеми
психологије свести: еволуција и функције свести, питање слободне воље, проблем селфа;
Савремене филозофске теорије свести; Савремене научне теорије свести: психолошке теорије,
неурофизиолошке теорије.
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