ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабус

основне академске студије, богословско катихетски програм
Предмет: Хришћанска социологија
Група:Практично богословље
Наставник : др Зоран Крстић, ванредни професор; др Растко Јовић,
доцент
Фонд часова:2 + 0, два семестра
Испит:усмени
Предуслови:Уписане основне академске студије
Број ЕСПБ бодова: 5
Статус предмета: обавезни
Циљ:Стицање теоријских знања о настанку и развоју социологије

религије, а посебно хришћанске социологије са акцентом на
утицај хришћанства на друштвене токове али и супротно, на
утицај историјских епоха и различитих култура на положај и
деловање Цркве у конкретном друштву.
Исход предмета: Поседовање базичних стручно-теоријских знања
из области хришћанске социологије на основу којих студент
треба да стекне увид у актуелну друштвену проблематику и да
изгради ставове на основу којих је могуће активно учешће Цркве
у решавању савремених друштвених проблема 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

План курса/предмета
ПРВИ СЕМЕСТАР
1. недеља
Функције религије

2. недеља
Свето и религија

3. недеља
Неуспех одређења религије

4. недеља
Теолошка критика религије

5. недеља
Етимолошки, еволуционистички, социолошки,
феноменолошки приступ светоме

6. недеља
Свето у савременој религиозности

7. недеља
Секуларизација и религија

8. недеља
Историја појма секуларизације

9. недеља
Историја процеса секуларизације

10. недеља
Одређење појма секуларизације

11. недеља
Узроци процеса секуларизације у друштву

12. недеља
Узроци процеса секуларизације у друштву

13. недеља
Секуларизација црквеног живота

14. недеља
Секуларизација црквеног живота

15. недеља
Критика социолошких теорија о секуларизацији

ДРУГИ СЕМЕСТАР
16. недеља
Друштвено учење хришћанства

17. недеља
Антрополошке и богословске претпоставке

18. недеља
Становишта друштвеног учења

19. недеља
Хришћанство наспрам друштвених проблема и промена

20. недеља
Хришћанство и економија

21. недеља
Хришћанство и екологија

22. недеља
Хришћанско милосрђе и социјално старање

23. недеља

Љубав и избегавање насиља

24. недеља
Постмодерност и New age религиозност

25. недеља
Карактеристике постмодерног друштва

26. недеља
Религија постмодерности

27. недеља
Религија постмодерности

28. недеља
New age и окултна религиозност

29. недеља
Узроци појаве езотерично – окултне религиозности

30. недеља
Хришћанство и нова религиозност
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