ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабус

Дипломске (мастер) студије
Предмет: Теологија свештених канона
Изборно подручје (модул): литургичко-правни
Група: Практично богословље
Наставник : др Зоран Крстић, ванредни професор
Вежбе:др Зоран Крстић, ванредни професор; мр Зоран Деврња,
асистент
Фонд часова: 2 + 2, један семестар
Испит: усмени
Предуслови: Уписане дипломске (мастер) студије литургичко-правног
модула. Слушање предмета је независно од страних језика које је
студент изучавао у ранијем школовању
Број ЕСПБ бодова: 5
Статус предмета: обавезни

Упознавање студената са богословским, односно
еклисиолошким утемељењем свештених канона, сагледавање
њихових еклисијалних и сотириолошких аспеката, овладавање
канонским предањем као нераскидивим делом укупног
Свештеног Предања Цркве, стицање теолошких знања и
практичних вештина за самосталан рад у примени и разумевању
свештених канона.

Циљ:

Исход предмета: Поседовање развијених стручно-теоријских

знања из области канонског предања и апликативна
оспособљеност у примени канона у оквиру пастирске службе.
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
Канони и њихов садржај

2. недеља
Појам, извори, принципи тумачења канона
3. недеља
Свештени канони о уласку у Цркву

4. недеља
Крштење од лаика и клиници
5. недеља
Крштење у јеретичким заједницама

6. недеља
Крштење у кућним црквама

7. недеља
Теологија свештених канона који се тичу живота у Цркви
8. недеља
Монашки типици

9. недеља
Статус монаха и манастира

10. недеља
Лаици у Цркви

11. недеља
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Начини служења лаика у Цркви
12. недеља
Теологија свештених канона који се односе на ступање у клир

13. недеља
Услови за ступање у клир

14. недеља
Начин живота клирика

15. недеља
Начин живота клирика
За практичну наставу: Исте тематске целине у апликативном аспекту;
практични увид и рад на релевантним свештеним канонима
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