
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Теолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул) Систематско-историјски модул 
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Онтологија и етика 
Наставник (за предавања) Ђаковац Александар 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Стицање теоријских знања о основама онтологије и етике у контексту светоотачке богословске 
мисли, њиховом појмовно-категоријалном апарату и методологији, овладавање умењима анализе 
пробраних текстова библијских, светоотачких и осталих богословских аутора, као и оспособљавање 
за сагледавање различитих приступа онтологији и етици. 

Исход 
предмета 

Поседовање развијених научно-стручних теоријско-методолошких академских компетенција у 
домену упознавања са хришћанским приступом онтологији и етици, и пратећих апликативних 
способности у контексту два приступа човеку (онтолошком и етичком), уз помоћ објективних 
истраживачких метода и техника. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Појам онтологије. 2. Јелинско схватање онтологије 3. Библијско схватање онтологије 4. 
Хришћанска онтологија 5. Појам етике. 6. Људска логика и етика 7. Релативност етике (Новозаветна 
сведочанства о неслагању етике и онтологије и последице сукоба између онтологије и етике) 8. 
Однос онтологије и етике у православном предању 9. Онтолошка етика 

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

Исте тематске целине у апликативном аспекту, са инсистирањем на умењима квалификоване 
анализе релевантних извора, као и на умењима активног и продуктивног коришћења литературе из 
предмета Онтологија и етика. 

Литература 
1 Х. Јанарас, Слобода морала, Крагујевац 2007 
2 И. Мидић, Онтологија и етика у светлу христологије св.Максима, у Саборност, 1-4, Пожаревац 2003 
3 А. Јевтић, Онтологија библијске етике, у Саборност, 1-4 2003 
4 Ј. Зизиулас, Онтологија и етика, у Саборност, 1-4 2003 
5 Б. Шијаковић, Напомене о Левинасу и онтологији, у Саборност, 1-4 2003 
6 С. Склирис, Онтологија у византијској иконографији, у Саборност, 1-4 2003  

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 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит 60 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијуми      
семинари 10     



 


