
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Богословско катихетски програм  
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Академске студије - Основне студије 
Назив предмета Хришћанска етика 
Наставник (за предавања) Милићевић Д. Вукашин, Кисић Раде 
Наставник/сарадник (за вежбе) Милићевић Д. Вукашин 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни)  
Услов  

Циљ 
предмета 

Стицање теоријских знања о православној хришћанској етици, њиховом појмовно - категоријалном 
апарату и методологији етике, овладавање умењима анализе различитих етичких система, као и 
умењима компетентног самосталног рада у области хришћанске етике и њеног односа са другим 
етичким системима. 

Исход 
предмета 

Поседовање базичних академско-општеобразовних компетенција у домену хришћанске етике и 
пратећих апликативних способности у контексту одабраних текстуалних приказа етичких учења 
Цркве, као и етичких система који су утицали на формирање црквене доктрине, уз помоћ 
објективних истраживачких метода и техника. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Упознавање са кључним идејним аспектима развоја етичке мисли у класичном свету 
(предфилософијска етика, етичке доктрине Сократа, Платона, Аристотела, стоика, епикурејаца, 
киника), као и у ранохришћанском периоду и класичној патристици. Посебна пажња посвећена је 
настанку и развоју аскетских покрета унутар Цркве и за њих карактеристичним етичким концептима. 

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

Студенти се вежбају у критичком проучавању извора, као и у сагледавању класичних философских 
и патристичких идеја с обзиром на савремене етичке идеје и проблеме. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1      2 
Методе 
извођења 
наставе вербално-текстуалне и визуелно-демонстративне 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 70 



колоквијуми      
семинари       

 


