
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Богословско-катихетски програм 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Академске студије - Основне студије 
Назив предмета Догматика са упоредним богословљем 2 
Наставник (за предавања) Мидић Добривоје-Игнатије; Матић Р. Златко 
Наставник/сарадник (за вежбе) Мидић Добривоје-Игнатије; Матић Р. Златко 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Стицање теоријских знања о основним општеприхваћеним ставовима које се тичу темеља 
догматског богословља у контексту спасења човека и света од смрти, кроз одговарајућа 
богослужбено-символична предања Цркве, појмовно-категоријалном апарату и методологији 
изучавања догматских дисциплина, овладавање умењима анализе пробраних догматских текстова, 
као и оспособљавање за активно учешће у упоредним приступима појединачним догматским 
дисциплинама. 

Исход 
предмета 

Поседовање базичних академско-општеобразовних компетенција у домену догматског као и 
упоредног богословља и пратећих апликативних способности у контексту одабраних текстуалних 
приказа догматских учења Цркве, уз помоћ објективних истраживачких метода и техника. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1.Увод у христологију.  
2.Библијске претпоставке христологије.  
3.Светоотачка христологија у свом сотириолошком кључу. Источни и западни Оци  
4.Богословска проблематика Четвртог Васељенског Сабора  
   (Обрађивање одабраних текстова из светоотачких списа). 
5.Халкидонски догмат: јединство тварног и нетварног у ипостаси Сина Божјег  
6.Богословска проблематика Петог и Шестог Васељенског Сабора  
   (Обрађивање одабраних текстова из библијских исветоотачких списа). 
7.Богословска проблематика Седмог Васељенског Сабора.  
   (Обрађивање одабраних и библијских и светоотачких текстова) 
8.Јединство у Христу као есхатолошком узроку и крајњем исходишту Тајне оваплоћења Бога Логоса 
   (Обрађивање одабранихтекстова из светоотачких списа Максима Исповедника  
     и Дионисија Ареопагита). 
9.Православна и римокатоличка пневматологија  
10.Однос христологије и пневматологије у еклисиологији. Источни и западни приступ 
11.Есхатологија као повезница догматске вере Цркве. Источни и западни приступ 

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

Због специфичне природе Факултета у систему наставе на истом су, на основу Статута, заступљени 
и посебни облици наставе,пастирско-катихетска и практично-литургијска пракса. Исте тематске 
целине у апликативном аспекту (са инсистирањем наумењима калификоване анализе релевантих 
извора, као и на умењима активног и продуктивног коришћења литературе издогматике и упоредног 
богословља). 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
2 1      2 

Методе 
извођења 
наставе 

вербално-текстуалне 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 60 
практична настава  10 усмени испит  
колоквијуми      
семинари  10     

 


