
Спецификација предмета

Студијски програм Богословско-катихетски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија Основне академске студије
Назив предмета Канонско право
Наставник (за предавања) др Растко Јовић; др Зоран Деврња
Наставник/сарадник (за вежбе)          др Растко Јовић; др Зоран Деврња
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни предмет
Услов Уписан седми семестер основних академских студија.

Садржај предмета

Литература
1

2
3
4
5

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1 2

Вербално- текстуалне, илустративно- демонстративне.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

Циљ
предмета

Упознавање студената са богословским основама канонског предања, сагледавање практичних 
аспеката канонског нормативног корпуса, креативна употреба  канонско-нормативног каталога, 
стицање теоријских знања и практичних вештина за пастирски рад и ерминевтичку 
имплементацију канона, као и умење формирања правилне и друштвено одговорне  
инкултурације канонског наслеђа у искуство верника и вредносни систем савременог друштва.

Исход
предмета

Поседовање развијених стручно-теоријских знања из области канонског права, историје канона, 
телошких импликација одлука васељенских и помесних сабора, оспособљеност у вршењу 
практичних вештина пастирске службе, и овладавање канонско-правним знањем, социјалним и 
еклисијалним искуством који омогућавају преузимање одговорних служби у црквеној управи. 

Теоријска
настава

1. Канони и канонска свест – историјско-теолошка анализа канонског предања;  2.  Делатност на 
развоју канонског права код Срба; 3. Апостолски канони - анализа и рефлексије; 4. Васељенски 
сабори – историјски контекст, теолошке рефлексије; 5. Канони Васељенских сабора и последице 
на организацију Цркве – Митрополитански,  Егзархатски и Патријаршијски модел црквеног 
организовања; 6. Канони Васељенских сабора и однос Цркве према јересима и расколима; 7.  
Помесни сабори – историјске прилике и богословски контекст; 8.  Канони Помесних сабора – 
пастирски значај и импликације по етос Цркве; 9.   Канони Светих Отаца – богословски значај; 
10.  Канонско предање о клиру и монаштву; 11. Служба лаика у канонском предању Цркве; 12. 
Феномен црквене аутономије и аутокефалије; 13. Канонско предање о Светим тајнама; 14. 
Установа сабора

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

Због специфичне природе Факултета у систему наставе на истом су, на основу Статута, 
заступљени  и посебни облици наставе, пастирско-катихетска и практично-литургијска пракса. 
Обрађују се исте тематске целине у апликативном аспекту; остварује се практични увид у каноне 
и саборска документа; врши се упознавање са Уставом СПЦ; указује се на најзначајније 
личности и догађаје који су пресудно утицали на развој канонског предања и црквених 
институција у црквеној историји и богословском предању.
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Методе
извођења
наставе



10 писмени испит
практична настава 10 усмени испит 70
колоквијуми
семинари 10

активност у току 
предавања


