Спецификација предмета
Студијски програм
Богословско-пастирски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Академске студије – основне студије
Назив предмета
Догматика са упоредним богословљем 2
Наставник (за предавања)
проф. др Игнатије (Мидић)
Наставник/сарадник (за вежбе)
др Златко Матић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов
Уписан VII семестар основних студија богословско-пастирског програма
Стицање теоријских знања о христолошким догматима вере, развоју догмата у систематском
богословљу, појмовно-категоријалном апарату и методологији пневматологије и христологије,
оспособљавање за просуђивање хришћанских различитости из домена упоредног богословља.

Циљ
предмета

Поседовање базичних академско–општеобразовних компетенција у домену систематске
теологије и пратећих апликативних способности аналитичког приступа догматским разликама
хришћанских деноминација у домену основа упоредног богословља, уз помоћ објективних
истраживачких метода и техника.

Исход
предмета
Садржај предмета

1. Стварање света ни из чега; Стварање човека по икони и подобију Божијем;
2. Бог је створио свет и на крају човека са циљем да постоје као Црква; Човек као икона Божија
и началник целокупне твари.
3. Стварање света и човека у односу на Христа; Христологија и стварање.
4. Есхатологија; Есхатон као истинско постојање творевине; Историја и Есхатон.
5. Пад човека и његове последице.
6. Оваплоћење Сина Божијег, страдање и васкрсење ради спасења света.
7. Христос као узрок и циљ стварања света.
8. Вазнесење Христово и силазак Св. Духа на апостоле; Дух Свети и Христос.
9. Дух Свети и Христос; Улоге Бога Оца, Сина и Светога Духа у спасењу човека и природе.
10. Одлуке Васељенских сабора у контексту објашњења и очувања истинског сведочанства о
Христу и откривењу Бога у Христу.
11. Канони Васељенских Сабора у функцији очувања Цркве као истинитог начина постојања
човека и природе и њиховог односа с Богом.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
Због специфичне природе Факултета у систему наставе на истом су, на основу Статута,
ДОН,
заступљени и посебни облици наставе, пастирско-катихетска и практично литургијска пракса.
студијски
Исте тематске целине у апликативном аспекту (са инсистирањем на умењима калификоване
истражива- анализе релевантих извора, као и на умењима активног и продуктивног коришћења литературе
чки рад)
из догматике и упоредног богословља).
Литература
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
4

2

Методе
извођења
наставе
вербално-текстуалне
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит

2

поена

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

20 писмени испит
10 усмени испит
10

60

