
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 11060 БЕОГРАД, МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 11Б

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Теолошки мастер програм

Светотајинско богословље
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

ОМ

Упознавање појмовно-категоријалног апарата светотајинског богословља, методологије литургијског богословља, стицање
телетургичких  и  теоријских  знања  о  светим  тајнам  и  свештенорадњама,  њиховом  појмовно-категоријалном  апарату  и
методологији, овладавање умењима анализе светих тајни и свештених обреда, као умењима компетентног самосталног рада у
области литургијског богословља.

Поседовање развијених научно-стручних академских компетенција  у домену литургијског богословља и пратећих апликативних
способности непосредног опсервирања и анализе светих тајни и свештенорадњи уз помоћ објективних истраживачких метода и
техника.

Теоријска настава:1. Увод у литургијско богословље. 2. О светим тајнама Цркве. 3. Порекла и настанка светих тајни и свештених
обреда. 4. Телетургика  појединачних светих тајни и обреда. 5. Теологија појединачних светих тајни и обреда. 6. Упоредно
литургијско богословље (Сакраментологија)

Практична настава:"Вежбе: Исте тематске целине у апликативном аспекту (са инсистирањем на умењима квалификоване
анализе релевантних извора, синхронијског, дијахронијског и конфронтационог опсервирања и генерализовања богослужбених
појава  и  елемената,  као  и  умењима  активног  и  продуктивног  коришћења  литературе  из  литургијског  богословља  и
сакраментологије.

"

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Интерактивна предавања, предавања, семинар, аудиторна вежбања, практична вежбања и консултације.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Александар Шмеман Увод у литургичко богословље Шибеник 2005

2, Ненад Милошевић У Духу и истини. Литургичко-канонске теме
Институт за теолошка
истраживања - Православни
богословски факулте

2011

3, Ненад Милошевић Молитвослов. Историјско-телетургијски развој
последовања парохијског типика

Институт за теолошка
истраживања - Православни
богословски факултет

2012

4, Franz Courth Сакраменти Ђаково 1996

5, Benedetto Testa Сакраменти Цркве Кршћанска садашњост,
Загреб 2009

Завршни испит ПоенаОбавезна
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 10.00Да
Семинарски рад 10.00Да
Усмени део испита 70.00Да

Милошевић С. НенадНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 0 0

Услови:




