
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Богословско пастирски програм  
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Академске студије - Основне студије 
Назив предмета Екуменско богословље 
Наставник (за предавања) Кисић В. Раде 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Стицање теоријских знања о богословским основама екуменског дијалога између Православне 
Цркве и других хришћанских црквених заједница, упознавање са методологијом екуменске 
теологије и упознавање са институционалним формама екуменског покрета, овладавање умењима 
анализе екуменског дијалога, оспособљавање за самостално вредновање домета екуменског 
дијалога и екуменских докумената, као и овладавање умењем активног и продуктивног коришћења 
научне литературе. 

Исход 
предмета 

Поседовање базичних стручно-апликативних академских компетенција у домену екуменског 
богословља и пратећих апликативних способности непосредне анализе екуменског дијалога на 
основу конкретних докумената уз помоћ објективних истраживачких метода и техника. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1.Екуменско богословље-појам и предмет изучавања; 2. Богословске основе екуменизма; 3. 
Историјски развој екуменског покрета; 4. Институционалне форме екуменског дијалога; 5. Светски 
савет црква и Конференција европских цркава; 6. Дијалог саРимокатоличком црквом и 
протестантским црквама и верским заједницама; 7. Рецепција екуменизма у Православној Цркви и 
другим хришћанским заједницама; 8. Перспективе развоја екуменског покрета. 

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

1 Р. Биговић, Православна теологија екуменизма, Београд 2004. 
2 Р. Фриелинг, Пут екуменске мисли. Увод у екуменологију, Загреб 2009. 
3 А. Ђаковац (ур.), Православље и екуменизам, Београд 2005. 
4 W.Kasper, Не постоје два Христа, Београд 2004. 
5 З. Матић, Да истинујемо у љубави. Званични богословски дијалог Православне и Римске Католичке 

Цркве, Пожаревац 2013. 
6 Р. Кисић, Кораци ка заједништву. Рад Заједничке лутеранско-православне комисије, Пожаревац -

Београд 2016. 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 0       
Методе 
извођења 
наставе  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 30 писмени испит  



практична настава  усмени испит 70 
колоквијуми      
семинари       

 


