
4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

0 2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 20

20 усмени испит 40

20

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената да на основу добијених знања и увида у одређене верске садржаје 

могу разумети и користити исте у свом раду са децом. Разумевање верских порука у контексту 

њихових извора, али и на основу стања и потреба оних којима се саопштавају оспособљава 

студенте за даљи самостални и тимски рад у коме треба да стварају нове садржаје прилагођене 

потербама савременог детета и школског система.

Практична настава састоји се из вежби и семинара, где ће се интерактивном методом на основу 

анализе садржаја религијских представа које се тичу појма Бога, човека и света истраживати 

феномен религиозности. Упоредном анализом теизма, атеизма и агностицизма у контексту 

филозофско-теолошких расправа о Божијем постојању, свеопштости религије и различитим 

облицима религиозности препознаје се мултикултуралност и мултиконфесионалност као 

неоспорни религијски и друштвени потенцијали. Важна тема је и могућност корелације верских 

садржаја у културолошко-социолошком контексту друштвености. То ће бити тема студентских 

семинарских радова.

Упознавање студената са феноменом религиозности као реалне културно-историјске појаве која 

узрокује одређене друштвене рефлексије. Истраживањем структурално-феноменолошке 

структуре религиозности у контексту филозофских и психолошких анализа основних религијских 

идеја и садржаја студенти стичу увид у једну скоро непознату научну област. 

Садржај предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава обухвата вежбе и семинаре. Пратиће се присуство и учествовање студената на 

вежбама, оцењиваће се степен успешности урађеног семинарског рада.
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Струковни васпитач

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

академик Љубивоје Стојановић

/

Основне струковне студије

Култура религије

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


