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Uvjeti za upis 

predmeta: 

Zainteresiranost za predmet. 

Ciljevi predmeta: Osposobiti studente za dijalog sa suvremenim prirodoznanstvenim 

gibanjima iz pozicije kršćanske vjere. 

Ishodi: - Poznavanje i razumijevanje temeljnih sadržaja filozofije i praktične 

teologije u odnosu sa znanostima. 

- Osposobljenost za interdisciplinarnu suradnju na području humanističkih 

i društvenih znanosti na studijskoj, znanstvenoj i istraživačkoj razini. 

- Osposobljenost za adekvatno suočavanje s poslovnim i društvenim 

izazovima te za javne djelatnosti koje zahtijevaju posebne kompetencije u 

pitanjima svjetonazora. 

- Prepoznavanje potrebe i spremnost za uključenje u cjeloživotno učenje. 

Student će: 

- razumjeti polazišta i međusobni odnos vjerovanja i znanja. 

- razumjeti i biti sposoban objasniti probleme između religije i prirodnih 

znanosti. 

- razumjeti i biti sposoban objasniti razvoj i osamostaljenje prirodnih 

znanosti u kontekstu teologije. 

- poznavati i znati predstaviti suvremene prirodoznanstvene teorije o 

nastanku i razvoju svemira (Veliki prasak). 

- poznavati i znati predstaviti suvremene prirodoznanstvene teorije o 

postanku i razvoju čovjeka. 

- biti sposoban razlikovati stvarne od kvazipoteškoća u odnosu vjere i 

znanosti 

Sadržaj predmeta: 1. Uvod. Problem, pojam i sadržaj. 2. Što je vjera? Što je znanost? 3. 

Znanost ili znanosti? Znanost i prirodne znanosti. 4. Povijest „sukoba“ 

vjere i znanja. 5. Jezik teologije i jezik prirodnih znanosti 6. Pitanje 

metoda. Simboli i modeli. 7. Uloga filozofije. 8. Veliki prasak i/ili 

stvaranje svijeta. 9. Život. Evolucija i stvaranje. 10. Pitanje hominizacije – 

prirodoznanstveni, filozofski i teološki pogled. 11. Duša i umjetna 

inteligencija. 12. Prirodne znanosti i suvremeni ateizam. 13. Suvremeni 

stav Katoličke crkve prema prirodnim znanostima. 14. Etička pitanja kao 

čvorište teologije i prirodnih znanosti. 15. Može (smije) li 

prirodoznanstvenik vjerovati u Boga? 

  



Obveze studenata: Redovito pohađanje nastave uz čitanje literature i sudjelovanje u 

raspravama na nastavi. 
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