
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Теолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул) Систематско-историјски модул 
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Хришћанско вероисповедање кроз историју 
Наставник (за предавања) ђакон др Ивица Чаировић 
Наставник/сарадник (за вежбе) ђакон др Ивица Чаировић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов Завршен основни ниво студија из богословља. 

Циљ 
предмета Стицање знања о вероисповедањима кроз историју хришћанске Цркве, на Истоку и на Западу 

Исход 
предмета 

У корелацији са предметима Рано монаштво, Патристичка теологија и философија у раном 
хришћанству, Еклисиологија у екуменском дијалогу, кандидат ће употунити знање историјско-
богословском анализиом тема и биће у стању да на следећем нивоу студија заокружи знање из 
области историје и догматике. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Крштењски символ у прва три века. 2. Символ вере у 3. и 4. веку. 3. Никејски Символ вере. 
4.Никео-константинопољски Символ вере. 5. Символ вере од 4-11. века на Истоку. 
6.Вероисповедање и filioque (појам и историјат). 7. Тзв. Атанасијево вероисповедање. 
8.Вероисповедне формулације на Толедским саборима. 9. Мисионарење у Западној Европи од 7.до 
9. века. 10. Вероисповедање Карла Великог. 11. Символ вере у Римској Цркви после 
1054.12.Аугзбуршко вероисповедање (1530). 13. Исповедање вере на Тридентском сабору. 
14.Англикански катихизис. 15. Савремена тумачења Символа вере на Истоку и на Западу. 

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

Коришћење наративних историјских извора уз анализу историјског контекста у коме настају 
вероисповедне формулације. Превод непреведених вероисповедања са старогрчког и латинског 
језика, али и упоредна анализа вероисповедања из истих периода, али из различитих географских 
области. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

        
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 70 
практична настава  усмени испит  
колоквијуми      
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