УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 11060 БЕОГРАД, МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 11Б

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Теолошки мастер програм

Наставни предмет:

Црквено право са администрацијом

Ознака предмета:
Број ЕСПБ:

5

Наставник:

Крстић Г. Зоран

Статус предмета:

ОМ

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

2

2

Предмети предуслови

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Нема

Услови:
1. Образовни циљ:
Упознавање студената са богословским, канонским и литургичким претпоставкама црквене организације, сагледавање
практичних аспеката црквене управе, креативна употреба црквено-нормативног каталога, стицање теоријских знања и
практичних вештина за самосталан пастирски рад,као и умеће формирања правилне, адекватне и друштвено одговорне
комуникације црквене заједнице и њеног социјалног окружења.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Поседовање развијених академских компетенција из области црквеног права, црквене организације, управе и судства, и
апликативна оспособљеност у вршењу практичних вештина пастирске службе, и овладавање правним, социјалним и
еклисијалним критеријумима за управљање црквеном имовином.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: 1. Институција Патријарха –заснованост на канонима и црквеном предању; теолошки и пастирски значај за
разумевање црквеног јединства на нивоу Помесне и Васељенске Цркве; 2. Свети Архијерејски сабор (САса)– значај институције
Сабора; историјска и еклисиолошкаразвојност САса; управна, законодавна и судска надлежност САса; 3. Свети Архијерејски
синод (САси)- устројство Синода; управна и судска надлежност; еклисиолошка утемељеност Синода; 4. Велики црквени суд –
устројство, организација, судска надлежност, процесна правила; 5. Епархијски Архијереј – избор Архијереја, надлежност управна
и судска; 6. Епархијски црквени суд – устројство и организација, судска надлежност, процесна правила.7. Устав СПЦ –
историјски развој; богословско утемељење; укорењеност у канонском предању; процес ревизије документа; 8. Патријаршијски
управни одбор – богословско утемељење црквене управе; избор чланова и њихова овлашћења; уставни оквир и надлежност
овог управног тела; 9. Црквена имовина – правни и канонски аспект; право располагања црквеном имовином; заступљеност
црквене имовине у канонском предању; 10. Ктиторско право – богословски и правни карактер институције ктитора; ктиторско
право; стицање, наслеђивање и престанак ктиторског права;
Практична настава: "Исте тематске целине у апликативном аспекту; практични увид у каноне и црквене прописе који дефинишу
надлежност и обавезе црквених институција; упознавање са Уставом СПЦ; указивање на парадигматичне и прецедентне
примере у развоју црквених институција у црквеној историји и богословском предању.
"
4. Методе извођења наставе:
Вербално- текстуалне, илустративно- демонстративне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Практична настава
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Да

Поена
Завршни испит
10.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Обавезна
Да

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1, Д. Перић

Црквено право

2, П. Бумис

Канонско право

3, /

Свети Архијерејски сабор, Устав СПЦ
Свети Архијерејски сабор, Правила и поступак за
црквене судове СПЦ

4, /

Издавач
Година
Правни факултет
Универзитета у Београду,
1997
Београд
Академија СПЦ за уметност и
2011
консервацију, Београд
Београд
1957
Београд

1957

