Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Теологија
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Докторске академске студије
Назив предмета
Појам и смисао религијске философије
Наставник (за предавања)
Богдан Лубардић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Изборни
15 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Уписана прва или друга година докторских студија
Упућивање у основне појмове, карактеристике и проблеме религијске философије. Упознавање с
најважнијим религијско-философским мислиоцима кроз историју философије. Развијање способности
проблемског и аргументативног мишљења, разумевања и тумачења одабраних религијско-философских
текстова: развијање мисаоне и језичке јасности у изражавању. Подстицање продубљенијег философскотеолошког мишљења.
Циљ
предмета

Исход
предмета

Стицање одговарајуће академске образованости из религијске философије. Поседовање компетенције
за самостално аргументативно мишљење и оспособљеност за прецизно језичко изражавање. Развијање
роблемских и дебатних, реторичких и комуникативних способности и вештина.

Садржај предмета 1. Идеја хришћанске философије (разум и вера; философија и теологија: типови односа,
хришћанско и нехришћанско учење о природи, функцији и границама ума; хришћанске претпоставке знања; посебност
религијске философије у односу према философији и теологији) 2. Моћи и немоћи сазнања (сазнајни чин; хришћанске
претпоставке знања; предмет сазнања; сазнање и реалност) 3. Основе хришћанске метафизике и философија (свет;
човек; Бог) 4. Религијска философија у историји: одабрани аутори и текстови—класични извори: (Павле Тарсијски,
Ориген, Климент Александријски, Августин, Григорије Нисијски, Максим Исповедник) 5. Религијска философија у
историји: одабрани аутори и текстови—Запад (Тома Аквински, Декарт, Кант, Кјеркегор, Маритен, Левинас) 6. Религијска
философија у историји: одабрани аутори и текстови—Исток (Јован Дамаскин, Григорије Палама, Соловјев, Флоренски,
Шестов, Берђајев, Јанарас)

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4
5

Анализа релевантних текстова. Вежбање у самосталном излагању, евалуацији, и уочавању комплексних
проблемских веза, упућивање у стручну литературу. Подстицање умећа језичког изражавања уочених
проблема, интерпретативних аспеката главних идеја и порука смисла из проучаваних текстова.

Прилагање писмене критичке евалуације битних одабраних одељака проучаване литературе: ауторске и
проблемске.
В. В. Зењковски, Основи хришћанске филозофије, ЦИД, Подгорица 2006.
Е. Жилсон, Увод у хришћаснку философију, Отачник – Бернар, Београд 2011.
Ф. Коплстон, Руска религиозна филозофија, Плато, Београд 2003.
V. Panenberg, Teologija i filozofija, Beograd 2003.
П. Флоренски, Стуб и тврђава истине, Београд: Књ. 1 (1997), Књ. 2 (1998).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад

Методе
извођења
наставе
вербално-текстуалне
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
15 писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
семинари
15

Остали часови

поена

70

