Спецификација предмета
Богословско-катихетски програм
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Академске студије - Основне студије
Врста и ниво студија
Увод у богословље
Назив предмета
др Предраг Петровић
Наставник (за предавања)
Вукашин Милићевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Број ЕСПБ
Уписан 1. семестар академских студија богословско-катихетског програма.
Услов
Стицање теоријских знања из Увода у богословље и његовом појмовно-категоријалном апарату
и методологији. Овладавање умењима анализе богословских појмова и њиховом применом у
богословским истраживањима. Умењима компетентног самосталног рада у области богословља.
Оспособљавање за даље усавршавање на пољу богословских наука.

Циљ
Предмета

Поседовање базичних академско-општеобразовних теоријско-методолошких академских
Исход
компетенција у домену богословља и пратећих апликативних способности анализе богословских
појмова уз помоћ објективних истраживачких метода и техника.
Предмета
Садржај предмета

1. Богословље као научна дисциплина: појам, садржаји, везе са другим наукама, методологија
богословских истраживања.
2. Развој богословља у антици.
3. Развој богословљау новозаветно и патристичко доба.
4. Развој богословља у Средњем веку.
5. Правци и развој савременог богословља.
6. Развој богословских дисциплина.
7. Богословска методологија и језик богословља. Апофатика и катафатика. Богословље и
икономија. Егзегетски и ерминевтички методи: аналогија, метафора, акомодација.
8. Извори и оквири богословља
9. Однос богословља и философије
10. Богословље и евхаристија
11. Богословски основи ктисиологије
12. Богословски основи тријадологије
13. Богословски основи амартологије
14. Богословски основи христологије и пневматологије
15. Богословски основи екслисиологије и есхатологије
16. Богословски основи онтологије и етике
17. Богословски основи канонског права
18. Богословље и друштво.

Теоријска
Настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
Исте тематске целине у апликативном аспекту (са нагласком на умењима калификоване анализе
студијски
релевантих извора, синхронијског, дијахронијског и конфронтационог опсервирања и
истражива- генерализовања богословских маркираних језичких појава и елемената, као и на умењима
активног и продуктивног коришћења изворне и секундарне богословске литературе).
чки рад)
Литература
1 Р. Биговић, Православна теологија - Зборник чланака и студија, Београд, 1995.
2 Х. Јанарас, Азбучник вере, Нови Сад, 2004.
3 Ј. Брија, Речник православне теологије, Београд, 1999.
4 П. Христу, Тајна Бога - тајна човека, Београд, 1997.
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

2

Методе
извођења
Вербално-текстуалне, текстуалне, демонстративне
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
10 писмени испит
предавања
10 усмени испит
практична настава
колоквијуми
10
семинари

поена
70

