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NAZIV PREDMETA: Crkvena historiografija
VRSTA (PREDAVANJE/SEMINAR): Predavanje
IME NOSITELJA PREDMETA: Izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković
IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU:
JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA : hrvatski
BROJ SATI NASTAVE : 8
OKVIRNI SADRŽAJ MODULA
Upoznavanje studenata s etapama razvitka crkvene historiografije, različitim pristupima proučavanja
prošlosti Crkve, kretanjima u istraživanju i pisanju, glavnim predstavnicima (autori i djela), vrelima i
literaturom iz crkvene povijesti kako bi im se omogućilo upoznavanje naše religiozne prošlosti i pružile
temeljne bibliografske informacije za samostalan istraživački rad na temu crkvene povijesti određenoga
razdoblja pazeći na aktualne dosege u povijesnoj znanosti i njihovu praktičnu primjenu, kao i izazove s
kojima se ona suočava. Student će teorijskim poznavanjem steći temeljno znanje o crkvenoj povijesti,
okvirni uvid u crkvenu historiografiju određenoga razdoblja, promjene i razvoj crkvene povijesti kroz
prošlost, a praktičnim se vježbama osposobit za znanstveno-istraživački rad utemeljen na izvorima i
postojećoj literaturi.
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OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Nastava će se provoditi kroz predavanja, konzultacije, osobno istraživanje i pisani rad studenata.
OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA
Obveze će se izvršavati putem redovnog pohađanja predavanja/seminara, te kroz samostalni rad.
OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE
Samoevaluacija, anketa, analiza
BROJ ECTS BODOVA : 4

