Спецификација предмета
Богословско-катихетски
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Академске студије - основне студије
Врста и ниво студија
Хришћанска антропологија
Назив предмета
др Дражен Н. Перић
Наставник (за предавања)
Вукашин Милићевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Број ЕСПБ
Уписан 7. семестар
Услов
Стицање теоријских знања о православном хришћанском учењу о човеку, њиховом појмовно категоријалном апарату и методологији антропологије, овладавање умењима анализе
Циљ
различитих антрополошких система, као и умењима компетентног самосталног рада у области
хришћанске антропологије и њеног односа са философским антропологијама.
Предмета
Поседовање базичних академско-општеобразовних компетенција у домену хришћанског учења о
Исход
човеку и пратећих апликативних способности у контексту одабраних текстуалних приказа
антрополошких учења Цркве, уз помоћ објективних истраживачких метода и техника.
Предмета
Садржај предмета
1. Појам антропологије и упознавање са хришћанском антропологијом.
2. Јелинска космологија и хришћанска онтологија.
3. Стварање човека по икони и подобију Божијем.
4. Првобитно стање човека по светим Оцима.
5. Првородни грех, његови узроци и последице.
6. Хришћанско схватање појма личности.
7. Црква као место пројаве човека као личности.
8. Христологија и православна антропологија.
9. Дихотомија и трихотомија у хришћ. антропологији.
10. Тајна слободе у обоженом човеку.

Теоријска
Настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
Исте тематске целине у апликативном аспекту (са инсистирањем на умењима квалификоване
истражива- анализе релевантних извора, као и на умењима активног и продуктивног коришћења литературе
из хришћанске антропологије).
чки рад)
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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
вербално-текстуалне
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
20 писмени испит
предавања
10 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари
20

2

поена

50

