
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Религиолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Социјално учење цркве 
Наставник (за предавања) Крстић Г. Зоран 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов  

Циљ 
предмета 

ОСтицање теоријских знања о настанку и развоју социјалног учења Цркве како Римокатоличке тако 
и социјалног учења Руске православне цркве, друштвених услова који су допринели настанку 
социјалног учења као и компарација основних начела и поставки двају учења. 

Исход 
предмета 

Поседовање развијених стручно-теоријских знања из области социјалног учења Цркве на основу 
којих студент треба да стекне увид у актуелну друштвену проблематику и да изгради ставове на 
основу којих је могуће активно учешће Цркве у решавању савремених друштвених проблема и 
побољшање пастирске службе на основама солидарности и љубави  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Основне богословске поставке социјалне концепције 2. Мисија Цркве и социјално учење 3. 
Природа социјалног учења 4. Принципи социјалног учења Цркве 5. Основне вредности социјалног 
учења 6. Компаративни приступ односима Цркве и: државе, нације, породице, рада, биоетике, 
економије, глобализације, политике, демократије, људских права, екологије  

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

Исте тематске целине у апликативном аспекту; практични увид у две концепције и рад на 
поменутим темама  
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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     

 


