
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Богословско пастирски програм  
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Академске студије - Основне студије 
Назив предмета Историја религије 
Наставник (за предавања) Владан Перишић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 10 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов Уписан III семестар основних студија богословско-пастирског програма 

Циљ 
предмета 

Упознавање са појмом религије, основама њеног историјског развоја, сличностима и разликама по 
основу темељних учења између хришћанства и 3 значајне светске религијске традиције (исламске, 
хиндуистичке, будистичке), основама теолошког промишљања феномена постојања различитих 
религија. 

Исход 
предмета 

Поседовање базичних академских компетенција у домену историје религија,компаративне теологије 
и теологије религија. 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Проблем адекватног дефинисања религије; Настанак и културни контекст ислама; значај и смисао 
права; исламско схватање природе и човека, исламско схватање спасења; проблем надањнућа 
светих списа; перспективе за дијалог хришћанства и ислама; историјски контекст и настанак 
хиндуизма; значење и смисао мистицизма – однос према пророчким традицијама; хиндуистички 
ритуали и њихов смисао; учење о реинкарнацији и хришћански одговор; начини и смисао спасења у 
хиндуизму; перспективе за дијалог са хришћанством; историјски контексти настанак будизма; значај 
монаштва за будизам и поређење са хришћанским монаштвом; развој будизма кроз различите 
школе; учење о нирвани као смислу постојања и поређење са учењем о Царству Небеском; 
Перспективе за дијалог са хришћанством. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 0       
Методе 
извођења 
наставе Интерактивна предавања, аудиторна вежбања, консултације 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 



активност у току  
предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 70 
колоквијуми 20     
семинари       

 


