
Уводне напомене за предмет Увод у богословље 

 

Поштоване колегинице и колеге студенти, добродошли на наш факултет! 

Да бисте успешно савладали наставно градиво молим Вас да примите на знање 

напомене везане за праћење наставе на предмету Увод у богословље: 

1. Уколико сте студент на буџету, тада сте у обавези да редовно похађате наставу и 

вежбе из Увода у богословље. Уколико сте самофинансирајући студент, тада нисте 

у обавези да похађате наставу нити вежбе, али сте у обавези да испуните 

предиспитну активност писања одговарајуће вежбе и њено презентовање на једном 

од часова вежби у договору са предметним професором.  

2. Студенти који су на буџету у обавези су да долазе тачно на време на предавања. 

Предавања ће се одржавати у великом амфитеатру факултета (сала бр. 1). 

3. Пред улазак у учионицу студенти су дужни да угасе мобилне телефоне. 

4. Студенти морају имати свеску, оловку, Свето Писмо Старог и Новог Завета, као и 

текстове св. Литургије св. Василија Великог и св. Јована Златоустог. Ваљало би 

текстове св. Литургија штампати, будући да се на маргинама, дакле, у самом тексту 

могу бележити важна запажања и информације. 

5. Од студената се очекује активно учешће у настави. Под активношћу 

подразумевамо одговарања на питања професора, као и постављања питања 

професору о свему ономе што није јасно, а што се односи на наставно градиво. 

Професор оцењује да ли ће на питање одговорити одмах, у даљем току, или пак, на 

крају предавања. Активност у настави подразумева и коментаре студената, затим 

инсистирање на појашњењу нејасних делова предавања, као и критичка мишљења 

студената. Студенти не требају да се стиде да постављају питања професору. Ни 

једно искрено питање у вези са наставним градивом не може бити несувисло. Сви 

ми људи имамо исте недоумице и иста незнања, тако да нас због истоврсног 

незнања муче и исти животни проблеми. Због тога смо дужни тражити разјашњења 

свега онога што нам није јасно од наставног градива. Уколико се временом код 

студената појаве додатне недоумице (у вези са наставним градивом) потрудићемо 

се да их разрешимо у току наших наступајућих наставних активности. За свако 

питање или коментар од студената се очекује да подигну руку и сачекају професора 

да их прозове. 

6. Студенти који буду редовни у настави и на вежбама, и који у настави буду узимали 

активно учешће сувислим одговорима, питањима или коментарима, могу у време 

испита рачунати на високу оцену. 

7. Вежбе из Увода у богословље састоје се из писменог излагања задате теме на 

најмање две странице А4 формата. Вежбе морају бити писане оловком. Осим 

вежбања студената да писмено излажу своје теме професор оцењује да ли треба 



поставити и допунска питањаили не, у зависности од могућих нејасноћа у начину 

излагања теме. 

8. Настава као и вежбе из Увода у богословље имају за циљ да код студената пробуде 

жељу за Православно-хришћанским начином сазнања, те да афирмишу хришћанску 

честитост и доследну употребу стеченог знања, на свеопшту добробит свеколике 

Цркве Христове. 

9. Као Ваш професор очекујем да се на предавању понашате хришћански одговорно и 

надасве озбиљно, и да својим честитим понашањем омогућите миран и неометан 

ток извођења наставе.  

10. Појединачне теме наставног градива представљају уједно и испитна питања, тако 

да студенти који редовно присуствују предавањима и детаљно записују наставно 

градиво, ове исте забелешке могу научити и оне могу бити одлични одговори на 

предстојећим писменим или усменим испитима. 

11. Литература за испит из Увода у богословље налази се на сајту факултета у 

одговарајућем предметном силабусу. 

12. Ове школске године наставу из предмета Увод у богословље започињемо 04. 

октобра 2021.  

 

Уверен у Ваш успех у Православном хришћанском узрастању, желим Вам од срца 

добре оцене на крају школске године и свако добро од Господа Вама и вашим ближњима! 

 

Предметни професор 

протођакон др Предраг Петровић 

  


