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______________________________________________
Предмет: Онтологија и етика
______________________________________________
Група: Систематска
Фонд часова: I (зимски) семестар (2+2)
ЕСПБ: 5
Испит: усмени
Циљ предмета: Стицање теоријских знања о основама теологије и етике у
контексту светоотачке богословске мисли, њиховом појмовно-категоријалном
апарату и методологији, овладавање умењима анализе пробраних текстова,
библисјких, светоотачкихи осталих аутора као и оспособљавање за
сагледавање различитих приступа онтологији и етици.
Исход предмета: Поседовање развијених научно стручних теоријско –
методолошких
академских компетенција у домену упознавања са
хришћанским приступом онтологији и етици, и пратећих апликативних
способности у контексту онтолошког и етичког приступа човеку, уз помоћ
објективних истраживачких техника и метода.
Облик наставе: Интерактивна предавања, вежбе, консултације.
Обавезе студената: Похађање наставе, семинарски рад.
Начин оцењивања рада и резултата: Активно учешће у
настави ‒ 20 поена; семинарски рад ‒ 20 поена; завршни испит – 60 поена.
_________________________________________________
План курса/предмета
_________________________________________________

1. недеља
Уводне напомене. Излагање циља, исхода и садржаја предмета
2. недеља
Јелинско схватање онтологије
3. недеља
Јелинско схватање етике
4. недеља
Библијско схватање онтологије

5. недеља
Библијско схватање етике
6. недеља
Хришћанска онтологија
7. недеља
Проблем стварања у хришћанској онтологији и етици
8. недеља
Проблем пада у у хришћанској онтологији и етици
9. недеља
Христологија и хришћанска онтологија и етика
10. недеља
Однос хришћанске онтологије и етике
11. недеља
Библијско и светоотачко схватање етике
12. недеља
Људска логика и етика
13. недеља
Онтолошка етика
14. недеља
Онтологија у византијској иконографији
15. недеља
Закључна разматрања
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