
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад

2 1 Да
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит

15 писмени испит
усмени испит

15

Библијско-патристички

Auctoritas Patrum: настанак и развој 
светоотачког ауторитета

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Назив предмета
Андреј ЈефтићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Андреј Јефтић

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
Richard Price, "Fathers and the Church Councils" у: Perry Ken (ур.), The Blackwell Companion to 
Patristics , Wiley-Blackwell, 2015, 400-413.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Patrick Gray, ""The Select Fathers": Canonizing the Patristic Past", Studia Patristica XXIII (1989) 21-
36Thomas Graumann, Die Kirche der Väter, Tübingen: Mohr Siebeck, 2002.

Patrick Gray, "Forgery as an Instrument of Progress: Reconstructing the theological Tradition in the 
Sixth Century" Byzantinische Zeitschrift (1988) 284-289.

Thomas Graumann, “The conduct of theology and the “Fathers” of the Church” у: Philip Rousseau 
(ур.), A Companion to Late Antiquity, Oxford: Wiley–Blackwell, 2009.

Теолошки мастер програм

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Поседовање развијених академских способности за самосталан рад и примену знања о 
природи и историји светоотачког ауторитета, како у патролошким истраживањима, тако и у 
другим теолошким областима у којима се позивање на Свете Оце јавља као облик доказивања.

Наведене тематске целине се обрађују кроз анализу узоритих текстуалних извора, примену 
стечених знања и оспособљавање кандидата за самосталан рад на изворној литератури и 
разумевању функционисања и начина примене отачког ауторитета у другим теолошким 
областима.

Стицање историјских и теоријских знања о исходиштима, начину употребе и историјском 
развоју позивања на Свете Оце као форми теолошке аргументације у патристичком периоду. 
Овладавање схватањем развоја светоотачког ауторитета као теолошког концепта и његове 
примене у патристичкој и савременој теологији.

Садржај предмета

1. Настанак и рани развој отачког ауторитета; 2. флорилегији и њихова употреба у 
доктринарним споровима; 3. васељенски сабори и отачки ауторитет; 4. коментари 
светоотачких текстова; 5. катене.


