
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Богословско пастирски програм  
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Академске студије - Основне студије 
Назив предмета Аскетика 
Наставник (за предавања) Порфирије Перић, Драган Каран 
Наставник/сарадник (за вежбе) Драган Каран 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов Уписан 5 семестар основних академских студија.  

Циљ 
предмета 

Стицање теоријских знања о аскетском богословљу, његовом појмовно-категоријалном апарату и 
методологији, овладавање умећима анализе извора, као оспособљавање за и активно и 
продуктивно коришћење научне литературе.  

Исход 
предмета 

Поседовање базичних теоријско-методолошких академских компетенција у домену аскетике и 
пратећих апликативних способности непосредног опсервирања и анализе елемената аскетике као 
аутентичног етоса Цркве у конкретним ситуацијама и околностима уз помоћ објективних 
истраживачких метода и техника.  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Аскетика као општи феномен људског духа, мултикултуралног карактера. 2.Јудејски оквири 
поимања аскезе, њена утемељеност у старозаветним списима. 3. Новозаветна димензија аскетике, 
са посебним освртом на њено апостолско сведочанство и традицију. 4. Аскетика у периоду раног 
хришћанства у прва четири века. 5. Аскетика и њено формирање и развој током четвртога века. 6. 
Однос општежитељног и анахоретског монаштва и њихов утицај за развој аскетског етоса у ширим 
хришћанским заједницама. 6. Исихазам као историјска пројава аскетског етоса Цркве и његов значај 
за живот и богословље Цркве у периоду 14. века. 7. Светогорски покрет коливара и пројављени 
аскетски етос у светлу значаја истог за развој духовности у 18. и 19. веку. 8. Значај аскетима за 
живот Цркве у савременом добу.  

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

Вежбе: Исте тематске целине у апликативном аспекту (са инсистирањем на умењима 
квалификоване анализе релевантних извора, синхронијског, дијахронијског и конфронтационог 
опсервирања и генерализовања појава и елемената аскетике, као и умењима активног и 
продуктивног коришћења литературе из аскетике, канонског права, литургије, пастирске 
психологије, као и импликација на савремену социологију. 
ДОН: Практично упознавање са разним видовима и елементима аскетике, као и активно учешће у 
различитим богослужбеним и практичним делатностима Цркве. 
СИР: Самостално ангажовање у појединим видовима пастирског деловања при парохијама или 
пастирским центрима.  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       
Методе 
извођења 
наставе 

Интерактивна предавања, предавања семинар, аудиторна вежбања, практична вежбања и 
консултациje  

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



активност у току  
предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 70 
колоквијуми      
семинари  10     

 


