
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

/

Основне струковне студије

Религијски системи

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

академик Љубивоје Стојановић

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

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената да на основу добијених знања и увида у различитост религијских 

система изграде критички став на основу стварних чињеница, а не на основу сопственог порекла 

и припадности. На тај начин моћи ће да примене стечена знања у својој пракси користећи 

примерене верске садржаје у свом васпитном раду. 

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

анализе вероучења и друштвене ангажованости религијских система исказати претпоставке о 

могућности њихове веће или мање креативне прогресивности. Упоредном анализом отворености 

и затворености тих система, као и конкретним истраживањем стварног стања мирољубиве 

коегзистенције или немирољубивих конфликата добиће се релевантни подаци о спремности 

самих религијских система да стварно препознају своју одговорност у конкретном времену.  То ће 

бити тема студентских семинарских радова.

Упознавање студената са различитим облицима религијског организовања, од првобитних 

религијских облика до савремених монотеистичких и политеистичких религијских система. Увид у 

основна учења тих система, са посебним освртом на њихове социо-психолошке рефлексије и 

могуће облике коегзистенције. 

Садржај предмета


