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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ  

ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ „ФУТУРА“  
УНИВЕРЗИТЕТА „СИНГИДУНУМ“ 

 
 
На основу одлуке Наставно-научног већа Факултета за примењену екологију „Футура“ 
Универзитета „Сингидунум“ од 20.09.2012. године, именовани смо за чланове Комисије за оцену 
испуњености услова за избор у наставничко звање за предмет Методологија научно-
истраживачког рада у оквиру уже научне области: Друштвено-хуманистичкe науке. 
 
На расписани конкурс, који је објављен на интернет страници Факултета за примењену екологију 
„Футура“, септембра 2009. године, са роком пријављивања од 15 дана, пријавио се један кандидат 
-  др Александар Гордић. 
 
На основу материјала који нам је достављен, а састоји се од стручне биографије кандидата, списка 
радова, као и на основу увида у рад кандидата, подносимо следећи 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 
 
Александар Гордић је рођен 1967. године у Београду. После завршене Математичке гимназије, 
уписао је студије филозофије на Филозофском факултету у Београду, на којем је дипломирао 
(1991), магистрирао (1996) и одбранио докторат (2002) из области методологије науке. На 
Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду је био ангажован од 1992. до 2011, 
прво као асистент-приправник на Општој методологији (Одељење за филозофију), потом (од 1997. 
године) као асистент на истом предмету, на којем је 2003. унапређен у звање доцента. Од 1996. до 
2010. налазио се на дужности стручног секретара Института за филозофију истог факултета, где је 
био и члан редакције институтске едиције (чији је покретач), у којој је изашло тридесетак 
монографија. Тренутно ради на Институту за педагошка истраживања. 
 
 
2. СПИСАК РАДОВА И КВАНТИТАТИВНО ИСКАЗАНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
КАНДИДАТА 
 
Из укупне библиографије од 34 јединице, за период од 2003-2012. године, издвајамо 
најрелевантније радове Александра Гордића из предмета Методологија научно-истраживачког 
рада и квантитативно ћемо исказати њихове резултате: 
 
1. „Статус методолошких норми и њихова провера и примена“, у: 7. филозофска школа “Felix 
Romuliana”, Зборник излагања, Српско филозофско друштво и Дом омладине Зајечар, Београд-
Зајечар, 2006, стр. 243-270. Р65: 0.5 
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2. „Актуелност философије Робина Џ. Колингвуда“, Филозофски годишњак, год. IV, бр. 4, Бања 
Лука, 2006, стр. 197-242. Р62: 1.5 
 
3. „Медаварови доприноси философији науке“, предговор српском издању књиге: Питер Б. 
Медавар, Изазови науке. Огледи и предавања, ICNT, Београд, 2007, стр. v-xxiv (превео Александар 
Гордић). Р23: 1 
 
4. „Проблем научног открића2, предговор српском издању књиге: Питер Б. Медавар, Савет 
младом научнику, ICNT, Београд, 2007, стр. v-xxviii (превео Александар Гордић). Р23: 1 
 
5. „Релативизам вредности и вредност релативизма“, предговор преводу књиге: Лари Лаудан, 
Наука, вредности и релативизам, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, 
2007, стр. 342-364. (превео Александар Гордић). Р23: 1 
 
6. „Егзактност у математици, философији и наукама“, Филозофски годишњак, год. V, бр. 5, Бања 
Лука, 2007, стр. 134-157. Р62: 1.5 
 
7. „Наука споља и изнутра“, предговор преводу књиге: Ричард Ф. Фајнман, Сигурно се шалите, 
господине Фајнман. Пустоловине једне радознале личности, ICNT, Београд, 2008, стр. 5-22. Р23: 1 
 
8. „Могућност разграничења философије и науке“, у: Појам границе, зборник радова, Српско 
филозофско друштво, Сремски Карловци, 2009, стр. 58-69. Р65: 0.5 
 
9. „Религија и наука - антиподи или комплементи“, у: Владета Јеротић и Мирослав Ивановић 
(прир.), Религија између истине и друштвене улоге, Дерета, Београд, 2009, стр. 299-317. Р22: 2 
 
10. „Реторика у научном истраживању“, уводни чланак за тематски блок превода који је 
припремио и превео Александар Гордић, Theoria, 1-4, 2003. Р23: 1 
 
11. Одреднице из области филозофије у обиму од око једног ауторског табака, Енциклопедија 
српског народа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008. Р66: 1 
 
Број бодова за период 2006-2010: 
Из категорије Р10+Р20+Р50+Р61+Р62: 8.5 бодова 
Из категорије Р63-66+Р70: 2.5 бода 
 
На основу детаљне анализе научно-истраживачке и педагошке активности кандидата др 
Александра Гордића, комисија закључује да су испуњени услови за избор у звање доцента,  у 
складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника Факултета за примењену екологију Футура.  
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Приказаћемо сажето чиме се наведени Гордићеви радови баве: 
 

1. Средишњу тему чланка „Статус методолошких норми и њихова провера и примена“ чини однос 
између методолошких норми и научне праксе. Александар Гордић истиче да је, за разлику од 
класичног приступа у којем су методолошке норме схваћене априористички у односу на научну 
праксу и укључују примену универзалних логичких правила, у контексту савремене, високо 
диференциране науке тај однос сложенији и испољава се кроз међусобни утицај 
нормативнометодолошких, метафизичких, епистемолошких и научно-теоријских садржаја. 
 

2. Чланак „Актуелност философије Робина Џ. Колингвуда“ представља „осврт на опус Р. Џ. 
Колингвуда“ у којем аутор, приказујући Колингвудова схватања из разних области филозофије, 
покушава да осветли „систематски карактер његове мисли“ и његову оријентацију према 
неохегеловству. Посебну пажњу Гордић посвећује Колингвудовој филозофији историје, настојећи 
да је одбрани од приговора да је релативистичка, психологистичка и субјективистичка. Гордић 
заступа тезу да је Колингвуд методолошки мониста који разлику између природних и историјских 
наука налази пре „у приступу него у методу“. 
 

3. У предговору свом преводу књиге Питера Б. Медавара, Изазови науке. Огледи и предавања, 
Александар Гордић даје преглед Медаварових доприноса филозофији науке. 
 

4. У предговору свом преводу књиге Питера Б. Медавара, Савет младом научнику, Гордић 
примећује да она „спаја теоријска разматрања о природи и будућем развоју науке, сазнајна и 
вансазнајна вредносна питања о квалитету научног рада и смислу бављења науком, затим, 
рефлексије о садашњем стању науке и перспективама научних институција и научне 
комуникације, као и искуствена практична упутства о приступању појединим проблемима у 
научном животу, све до организационих и питања међуљудских односа у науци.“ Приказујући 
Медаварова разматрања, Гордић износи неколико својих запажања о природи научног открића. 
 

5. У поговору преводу Лауданових књига Наука и вредности, Наука и релативизам и одабраних 
одељака из зборника Даље од позитивизма и реализма, Гордић приказује основне ставове 
Лауданове филозофије науке, интерпретирајући је као „једну заокругљену рационалистичку и 
антиреалистичку методологију“ и налазећи у њој „последњу реч рационализма“. 
 

6. У чланку „Егзактност у математици, философији и наукама“ Гордић износи доста неповезана 
запажања о неким заједничким цртама математичких, филозофских и научних проблема, 
стратегије њиховог решавања и природе прогреса у овим областима као и у области уметности, 
налазећи у њима наговештај за тезу о постојању извесних непроменљивих структуралних обележја 
људског ума. 
 

7. Чланак „Наука споља и изнутра“ намењен је широј читалачкој публици, као предговор преводу 
књиге Ричарда Ф. Фајнмана, Сигурно се шалите, господине Фајнман. Пустоловине једне 
радознале личности, која има аутобиографски карактер и „пружа увид у целовит, веома занимљив 
ваннаучни живот“ овог нобеловца. 
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8. У чланку „Могућност разграничења философије и науке“, који представља соопштење са скупа 
Српског филозофског друштва одржаног у Сремским Карловцима 2007, Гордић се бави за 
данашњу филозофију науке доста анахроном темом констатујући да су данас „неупоредиво 
значајнији парцијални проблеми разграничења појединих наука у односу на њима сродне области“ 
и наводећи као примере физику и космологију, социлогију и публицистику, етнологију и 
журналистику, историографију и мемоаристику. При крају текста он износи став да је 
постпозитивистичка филозофија науке „показала да је немогуће успоставити критеријум 
разграничења који би био инстантан, или синхронијски, натуралистички, механички примењив 
(било семантички било синтактички), сасвим прецизан итд. једном речју – чисто логичке 
природе...“ 
 

9. У чланку „Религија и наука - антиподи или комплементи“ Гордић заступа став супротан 
распрострањеном гледишту о супротстављености науке и религије, односно брани тезу да између 
њих постоје додирне тачке и да су „у питању различите, али делимично преклапајуће сфере“. 
Штавише, Гордић сматра да је „сасвим природан однос науке и религије узајамно укрштање и 
сарадња, а плодоносност узајамног дијалога огледа се у потенцијалној унификацији људског 
знања“ и залаже се за „хармонизацију науке и религије“. 
 

10. „Реторика у научном истраживању“ је уводни чланак за тематски блок превода који је 
припремио и превео Александар Гордић. У њему се даје општи преглед тема и питања која се тичу 
разних поступака уверавања и неформалног расуђивања присутних у науци, а која су занимљива 
ако се има у виду да се наука обично сматра узором објективности, ригорозности, егзактности, 
непристрасности и сл. Изабрани текстови приказују различите приступе употреби реторичких 
средстава у науци и илуструју промену у схватању природе научног метода (одбацивање 
традиционалне идеје о универзалном и објективном научном методу). 
 
 
3. РАД НА ПРОЈЕКТИМА 
 
Александар Гордић је раније учествовао на пројекту Савремена филозофија, а од 2004. до 2010. 
године је био сарадник на пројекту Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци (149010) 
Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије. Учествовао је и на пројекту 
Историја српске философије Министарства просвете и науке РС. 
 
 
4. УЧЕШЋЕ НА СКУПОВИМА И ПРЕДАВАЊА 
 
Александар Гордић учествовао је на више научних и стручних скупова Српског филозофског 
друштва у Сремским Карловцима и Зајечару. Нека од његових саопштења објављена су у 
одговарајућим зборницима. 
 
 
5. ПЕДАГОШКО ИСКУСТВО 
 
У пријави на конкурс Гордић је приложио скрипту за предмет Основи филозофије и методологије 
наука, преводе књига Малколма Вилијамса и Тима Меја, као и наставни материјал који укључује 
библиографије  и  програме  за  поједине  предмете  које  је  водио.  Од  2002.  године,  Александар 
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Гордић држао је наставу на обавезним предметима Општа методологија (Одељење за филозофију) 
и Основи филозофије и методологије наука (Одељење за социологију). Водио је и изборне 
предмете Филозофија историје и Херменеутика, који су били предвиђени ранијим наставним 
планом. Једно време учествовао је на постдипломским студијама у вођењу предметā Општа 
методологија и Теорија индукције и вероватноће. Био је ментор једног докторског рада, а тренутно 
је ментор једног магистарског рада. У студентском вредновању оцене су му углавном изнад 
факултетског просека, у распону од 4 (Општа методологија) до 4.65 (Основи филозофије и 
методологије наука). 
 
6. УЧЕШЋЕ У СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ДЕЛАТНОСТИМА ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ ФАКУЛТЕТА И УНИВЕРЗИТЕТА 
 
У периоду 1996-2010. био је секретар Института за филозофију Филозофског факултета у 
Београду и члан редакције институтске едиције. Члан је програмског одбора Филозофске школе 
Фелиx Ромулиана у Зајечару. Био је члан комисија за издавачку делатност и за 
научноистраживачки рад Филозофског факултета. 
 

ЗАКЉУЧАК И МИШЉЕЊЕ  
 
На основу изложених података о наставном и научно-истраживачком раду, комисија сматра да је 
кандидат др Александар Гордић остварио значајне резултате. Комисија је утврдила да кандидат 
испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета 
„Сингидунум“ и Статутом Факултета за примењену екологију „Футура“, те је стога донела 
једногласну одлуку да упути 
 

П Р Е Д Л О Г  
 
Наставно-научном већу Факултета за примењену екологију „Футура“ и Изборном већу 
Универзитета „Сингидунум“ да др Александра Гордића изабере у звање доцента за предмет 
Методологија научно-истраживачког рада у оквиру уже научне области Друштвено-
хуманистичке науке.  
 
 
У Београду, 20.09.2012.           Чланови Комисије: 
 

др Јордан Алексић, ванредни професор 
        Факултет за примењену екологију „Футура“, 

          Универзитет „Сингидунум“ Београд 
 

       др Бошко Ковачевић, редовни професор  
  Факултет за европске правно-политичке студије, 

 Универзитет „Сингидунум“ Београд  
 

       др Радомир Ђорђевић, ванредни професор  
     Физички факултет,  

      Универзитет у Београду  


