ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабус

Дипломске (мастер) студије
Предмет: Црква и савремено друштво
Изборно подручје (модул): Религиологија
Група: Практично богословље
Наставник : др Зоран Крстић, ванредни професор
Вежбе:др Зоран Крстић, ванредни професор, др Растко Јовић, доцент
Фонд часова: 2 + 2, један семестар
Испит: усмени
Предуслови: Уписане дипломске (мастер) студије религиологије.
Слушање предмета је независно од страних језика које је студент
изучавао у ранијем школовању
Број ЕСПБ бодова: 5
Статус предмета: обавезни
Циљ: Стицање теоријских знања о настанку и развоју савременог

друштва, а посебно његовог специфичног односа према Цркви,
затим о разликама између традиционалног и савременог друштва,
те сходно томе и о различитостима улоге и места Цркве у тим
друштвима
Исход предмета: Поседовање развијених стручно-теоријских
знања из области политичке и духовне историје Европе на основу
којих студент треба да стекне увид и разумевање актуелне
друштвене проблематике и да изгради ставове на основу којих је
могуће активно учешће Цркве у решавању савремених
друштвених проблема и побољшање пастирске службе на
основама солидарности и љубави.

Облик наставе: Интерактивна предавања, консултације
Обавезе студената: Похађање наставе, израда семинарског рада
Начин оцењивања рада и резултата:
активност у току наставе – 15 поена
семинарски рад – 15 поена
испит – 70 поена
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План курса/предмета
1. недеља
Традиционална, хомогена друштва и његове карактеристике
2. недеља
Место и улога Цркве у традиционалном друштву

3. недеља
Разлози настајања савременог, плуралистичког друштва

4. недеља
Средњи век, верски ратови и модерни дух

5. недеља
Процес секуларизације

6. недеља
Слабљење политичности религије
7. недеља
Теолошко вредновање процеса секуларизације

8. недеља
Теолошко вредновање процеса секуларизације
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9. недеља
Карактеристике плуралистичког друштва и место Цркве у
њему
10. недеља
Карактеристике плуралистичког друштва и место Цркве у
њему
11. недеља
Религиозност „Новог доба“ и повратак „светог“
12. недеља
Карактеристике и разлози настанка религиозности „Новог
доба“
13. недеља
Повратак „светог“ у посткомунистичка друштва
14. недеља
Повратак „светог“ у српско друштво
15. недеља
Перспективе за 21. век
За практичну наставу: Исте тематске целине у апликативном аспекту;
практични увид и рад на релевантним текстовима
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