
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Богословско пастирски програм  
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Академске студије - Основне студије 
Назив предмета Историја догмата  
Наставник (за предавања) Дражен Перић, Предраг Петровић  
Наставник/сарадник (за вежбе) Дражен Перић, Предраг Петровић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов Уписана четврта година студија  

Циљ 
предмета Наставни програм предмета Историја догмата има за циљ упознавање студената са историјским  

Исход 
предмета 

Исход предмета Историја догмата огледа се у јасности и прецизности коришћења догматских 
истина којима се исказују одговарајући сегменти божанских откривења. Студентима се уз то отвара 
могућност сагледавања различитих димензија божанских дејстава чиме се догматске истине из 
могућих идеолошких сфера постављају у раван истинског постојања човека и света.  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Анализа догматских израза старозаветног библијског предања. 
2. Анализа новозаветних догматских аксиома као христолошких исходишта њиховихстарозаветних 
пандана. 
3. Основни догматски аксиоми у богословљу апостолских ученика. 
4. Основни догматски појмови у списима апологета. 
5. Догматски аксиоми у богословљу божанственог Дионисија Ареопагита. 
6. Основни догматски појмови кападокијских отаца. 
7. Основни догматски појмови и богословски проблеми Васељенских Сабора. 

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

Наставни план вежби из предмета Историја догмата ослања се на појединачне наставне теме 
предавања из предмета Историја догмата. Вежбе подразумевају писмене презентације 
семинарских радова на одговарајуће теме наставних јединица, као и дискусије и коментаре 
пређеног наставног градива. Вежбе представљају студентима прилику за акривични богословско-
научни начин изражавања и истраживања еклисиолошких истина постојања. 
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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 

Предавања, дијалог, дискусија; Вежбе, презентација писменог рада, питања професора, 
разјашњења, дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 10 писмени испит 35 
практична настава 10 усмени испит 35 



колоквијуми      
семинари 10      

 


