
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Религиолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Црква и савремено друштво 
Наставник (за предавања) Крстић Зоран, Јовић Растко 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Стицање теоријских знања о настанку и развоју савременог друштва, а посебно његовог 
специфичног односа према Цркви,затим о разликама између традиционалног и савременог 
друштва, те сходно томе и о различитостима улоге и места Цркве у тимдруштвима. 

Исход 
предмета 

Поседовање развијених стручно-теоријских знања из области политичке и духовне историје Европе 
на основу којих студенттреба да стекне увид у разумевање актуелне друштвене проблематике и да 
изгради ставове на основу којих је могуће активноучешће Цркве у решавању савремених 
друштвених проблема и побољшање пастирске службе на основама солидарности иљубави. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1.Традиционална, хомогена друштва и његове карактеристике 2.Разлози настајања савременог 
плуралистичког друштва 3.Средњи век, верски ратови и модерни дух 4.Процес секуларизације 
5.Слабљење политичности религије 6.Теолошко вредновање процеса секуларизације 
7.Карактеристике плуралистичког друштва и место Цркве у њему 8.Религиозност „Новог доба“ и 
повратак „светог“ 9.Перспективе за 21. век 

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

За практичну наставу: Исте тематске целине у апликативном аспекту; практични увид и рад на 
релевантним текстовима 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2  0  0  0 
Методе 
извођења 
наставе вербално-текстуалне, илустративно-демонстративне. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 10 писмени испит  



практична настава 10 усмени испит 70 
колоквијуми      
семинари 10     

 


