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Načini i vrste 

izvođenja 

predmeta: 

Predavanja; mješovito e-učenje 

Uvjeti za upis 

predmeta: 

/ 

Ciljevi predmeta: Uvesti studenta u osnovne pojmove i sadržaje na području teologije. 

  

Ishodi: Student stječe uvid u osnovne teološke teme i pojmove kojima je sposoban 

pristupiti kritički, refleksivno i sustavno.  

- objasniti temeljne događaje povijesti spasenja kojoj je u središtu Isus 

Krist 

- aktualizacija studija teologije u konkretnom životu i u današnjem svijetu 

Nakon uspješno završenog kolegija student će: 

- objasniti osnovnu teološku terminologiju 

- analizirati odnos čovjeka, Crkve i Boga 

- služiti se crkvenim dokumentima općenito 

služiti se osnovnom teološkom literaturom 

Sadržaj predmeta: - Najprije se ukratko izlažu glavne značajke uvoda u teologiju i 

objašnjavaju temeljni pojmovi: otajstvo Krista, povijest spasenja, teologija, 

osoba, sloboda, analogija.  

- Izlažu se i pojmovi: misterij općenito i misterij s teološkog aspekta. 

- Zatim se obrađuje čovjekova usmjerenost prema Bogu (čovjek - biće 

transcendencije) raščlanjujući njegove urođene težnje za smislom, 

ljubavlju, životom, istinom te pokazujući moguće putove prema Bogu iz 

izvanjskoga svijeta.  

- Slijedi tematizacija čovjekove grješnosti i potrebe za spasenjem. 

- Prikaz osobe Isusa Krista na temelju NZ-a: javno djelovanje, 

propovijedanje, naučavanje, muka i smrt, uskrsnuće;  

- Koncentracija objave u Isusu Kristu i njezin cilj da nas prigrli u božansko 

zajedništvo života i ljubavi.  

- Crkveno učiteljstvo: Tko sve sačinjava crkveno učiteljstvo? 

- Crkveni sabori 

- Pojam dogme i razvoj ovog pojma kroz povijest; 

- Primjeri nastanka pojedinih dogmi u povijesti Crkve. 

Obveze studenata: Redovito pohađanje predavanja, aktivno praćenje i sudjelovanje u 

raspravama. 

Praćenje rada 

studenata prema 

sustavu ECTS 

bodova: 

Aktivnost na nastavi 2 ECTS 

Usmeni ispit 3 ECTS 

Obvezna literatura:  B. DUDA, Kratak pogled u misterij Krista i povijest spasenja, u: BS 

1(1980.), str. 10.-22.; 

JOSEPH RATZINGER, Uvod u kršćanstvo, Zagreb, 1988.; 

II. VATIKANSKI KONCIL, Dokumenti, Zagreb, 1993. 

T. ŠAGI-BUNIĆ, Zrcalo koncila, Zagreb, 1986.; 
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