ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси
Мастер студије/теолошки мастер програм
Предмет: Канонско право
Група: практична група
Фонд часова: 2+2
Испит: усмено
Назив курса: Црквено право са администрацијом
Садржај: У оквиру предмета „Црквено право са
администрацијом“ студенти ће се упознати са устројством СПЦ
као и њеним практичним деловањем и механизмима којима она
као институција данас постоји у савременом друштву.
Еклисиолошке претпоставке биће основ тумачења практичног
устројства црквеног живота.
Циљ: Упознавање студената са богословским, канонским и
литургичким
претпоставкама
црквене
организације,
сагледавање практичних аспеката управе, креативна употреба
црквено-нормативног каталога, стицање теоријских знања и
практичних вештина за самосталан пастирски рад и
ерминевтичку имплементацију канона, као и умеће формирања
правилне и друштвено одговорне комуникације црквене
заједнице и њеног друштвеног уређења. канонског наслеђа у
искуство верника и вредносни систем савременог друштва.
Предуслови: Предмет „Црквено право са
администрацијом“ похађају и полажу студенти уписани на
мастер студије.
Облик наставе: предавања и вежбе
Обавезе студената: похађање наставе, похађање вежби,
семинарски рад
Начин оцењивања рада и резултата:
Предиспитне обавезе + семинарски рад
Предавања: 10 поена
Практичне вежбе: 10 поена
Семинарски рад: 50 поена
Усмени испит: 30 поена

План курса/предмета
СЕМЕСТАР
1. недеља
Представљање програма предмета; опис садржаја предавања;
представљање литературе.
2. недеља
Најава првог задатка; теме студија Црквене администрације;
правила академског писања.
3. недеља______________________________________________
Јединство Цркве
4. недеља______________________________________________
Институција Патријарха
5. недеља______________________________________________
Институција Сабора: историјско-канонски развој
6. недеља
Законодавна, управна и судска надлежност Светог
Архијерејског Сабора
7. недеља
Свети Архијерејски Синод – еклисиолошка утемељеност
8. недеља
Свети Архијерејски Синод – управна и судска надлежност
9. недеља______________________________________________
Велики црквени суд – устројство, организација, надлежност
10. недеља_____________________________________________
Епархијски Архијереј – избор, надлежност
11. недеља_____________________________________________
Епархијски црквени суд – устројство и организација
12. недеља_____________________________________________
Устав СПЦ – историјски развој
13. недеља_____________________________________________
Патријаршијски управни одбор – богословско утемељење црквене
управе
14. недеља_____________________________________________
Ктиторско право – богословски и правни карактер
15. недеља
Дискусија: у којој мери је предмет испунио очекивања студената
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