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

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Практична теологија

Наставни предмет:

Пастирско богословље са психологијом

Ознака предмета:
Број ЕСПБ:

12

Наставник:

Перић Р. Првослав-Порфирије

Статус предмета:

О

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

4

4

Предмети предуслови

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Нема

Услови:
1. Образовни циљ:
Стицање теоријских знања о пастриском богословљу и психологији, његовом појмовно-категоријалном апарату и методологији,
овладавање умењима анализе пастирских изазова, као умења активног и продуктивног коришћења научне литературе.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Поседовање базичних теоријско-методолошких академских компетенција у домену пастирског богословља и психологије и
пратећих апликативних способности непосредног опсервирања и анализе елемената пастирског старања Цркве у конкретним
ситуацијама и околностима уз помоћ објективних истраживачких метода и техника.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1. Пастирско богословље као фундаментална теолошка дисциплина. 2.Теоријско и практично упознавање са уводним и општим
сазнањима о историјским претпоставкама формирања пастирског старања Цркве и њеном исторјског развоју кроз различите
историјске епохе. 3.Теоријско и практично упознавање односа пастирског богословља и остали богословских дисциплина. 4.
Упознавања са основним појмовима развоја у духовном животу у традицији православне Цркве. 5. Упознавање основних теорија
личности у савременој психологији. 6. Простор и могуђности пастирског деловања Цркве .
Практична настава:
Исте тематске целине у апликативном аспекту (са инсистирањем на умењима квалификоване анализе релевантних извора,
синхронијског, дијахронијског и конфронтационог опсервирања и генерализовања појава и елемената пастирског богословља и
психологије, као и умењима активног и продуктивног коришћења литературе из пастирског богословља, канонског права,
хришћанске етике, пастирске психологије, теорија личности као и социологије.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна предавања, предавања семинар, аудиторна вежбања, практична вежбања и консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
20.00 Писмени испит
Усмени део испита

Обавезна
Да
Да

Поена
40.00
40.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1, Георгије Флоровски
2, Владета Јеротић

Црква је живот
Неуротичне појаве нашега времена

3, Владета Јеротић

Хришћанство и психолошки проблеми човека

Келвин С. Хол, Гарднер
4,
Линдзи
5, Јован Корнаракис

Издавач

Година

Образ светачки, Београд
Арс либри, Београд
Богословски факултет СПЦ,
Београд

2005
2004

Теорије личности

Београд

1983

Погледи из пустиње

Православна мисионарска
школа при храму св. Ал.
Невског

2002

1997

