
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Докторске студије теологије 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија  
Назив предмета Историја папâ  
Наставник (за предавања) Ивица Чаировић  
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 15 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов Нема 

Циљ 
предмета 

Упознавање и анализа историје и богословског учења папâ током два хиљадугодишта Христове 
ере; развијање критичког мишљења кандидата о богословско-историјским феноменима на Западу 
(посебно оних који су камен спотицања у дијалогу православних са католицима); оспособљавање 
студената докторских студија за упоредно анализирање феноменâ који су значајни за богословље и 
историју папâ (мисионарење, монаштво, однос државе и Цркве, итд); омогућавање студентима 
докторских студија да се суштински упознају са најновијим теоријским сазнањима о актуелним 
богословско-историјским проблемима на начин како се то ради у светској академској богословско-
историјској заједници; оспособљавање будућих доктора теологије за теоријска и сва евентуална 
апликативна истраживања која се спроводе у комплементарним и контактним научним 
дисциплинама, као и њихово оспособљавање за дубинску богословско-историјску анализу 
конкретних проблема и њихову апликацију у друштвеној и црквеној пракси и одговарајућим 
савременим институцијама приликом дијалога културâ Истока и Запада. Овладавање умењима 
анализе изворних докумената из различитих епоха. Овладавање систематизованим теоријским 
знањима из области историје папâ.  

Исход 
предмета Поседовање највиших теоријско-методолошких компетенција за даље научно бављење поменутом тематиком.  
Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Периодизација и извори. 2. Анализа изворâ (на латинском језику). 3. Историја папâ (касна антика 
и рано хришћанство). Феномен антипапа. 4. Историја папâ (период васељенских сабора 1-4). 5. 
Историја папâ (период васељенских сабора 1-4). 6. Историја папâ (период васељенских сабора 5-7). 
7. Историја папâ (рани средњи век). 8.Историја папâ (средњи век). 9. Велики раскол 10. 
Вероисповедање и filioque (појам и историјат). 11. Мисионарење у Западној Европи од 6. до 20. века 
(реципрочни односи римских папâ и владара у Западној Европи).12. Авињонско ропство. 13. 
Монаштво и папе. 14. Иделогија и еклисиологија. 15. Перспективе проучавања богословско-
историјских феноменâ у контексту папа (каснија стремљења у Цркви на Западу Европе – уметност, 
реформација, борба за инвеституру, богословски проблеми на Западу).  

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)  
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епископимâ, Београд 2018  
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Београд 2018  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

10        
Методе 
извођења 
наставе вербално-текстуалне, илустративно-демонстративне, мултимедијалне и мултидисциплинарне.  
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      
семинари 20     

 


