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ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU
1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta
Izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković
1.2. Naziv predmeta
Povijest mjesne Crkve
1.3. Suradnici
x
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) diplomski
1.5. Status predmeta

x obvezni

izborni

1.6. Godina studija u kojoj se predmet izvodi
1.7. Bodovna vrijednost (broj bodova po ECTS sustavu)
1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P + V + S + e-učenje)
1.9. Očekivani broj studenata na predmetu
1.10. Razina primjene e-učenja (1., 2., 3. razina), postotak izvođenja
predmeta on line (maksimalno 20%)

2. godina
3
30 P
20
x

2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta
Omogućiti studentima uvid u povijest mjesne crkve, te ih shodno tomu, osposobiti za religijskopedagoško posredovanje istih sadržaja.
2.2. Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet
Završen preddiplomski studij.
2.3. Ishodi učenja na razini
Osmišljavati i promicati sintezu vjere i kulture u specifičnim okolnostima u kojima živi i djeluje mjesna Crkva.
programa kojima predmet
Kritički i objektivno vrednovati znanstvenu i stručnu literaturu iz područja povijesti mjesne crkvei te razviti vještine potrebne za
pridonosi
provođenje samostalnog istraživanja i pronalazak znanstveno utemeljenih odgovora na pitanja iz navedenog.
2.4. Očekivani ishodi učenja Poznavati i kritički vrednovati povijest mjesne Crkve.
na razini predmeta (3Razumjeti i primjereno vrednovati kršćansko-umjetničku, estetsku, kulturnu, povijesnu i pastoralnu vrijednost mjesne crkve.
10 ishoda učenja)
Prepoznavati i kreativno osmišljavati nove inicijative za promicanje novih aktivnosti u okviru brige za crkvena kulturna dobra mjesne crkve.
1. Ranokršćansko razdbolje na području današnje Zagrebčke nadbiskupije
2. Crkva u vrijeme narodnih vladara
3. Osnutak Zagrebačke biskupije
4. Vrela o početcima biskupije
5. Stolni kaptol
6. Zagrebačka katedrala
7. Riznica zagrebačke katedrale
8. Zagrebački biskupi
9. Augustin Kažotić
2.5. Opis sadržaja predmeta
10. Redovništvo na prostoru Zagrebačke biskupije
(detaljno razrađen prema satnici 11. Obrazovna djelatnost Zagrebačke biskupije
nastave)
12. Duhovni život i umjetnost
13. Uloga Zagrebačke biskupije u obrani od Osmanlija
14. Reformacija, Tridentski sabor i katolička obnova na prostoru Zagrebačke biskupije
15. Pravoslavlje i unionizam
16. Prosvjetiteljstvo i jozefinizam
17. Zagrebačka biskupija u Hrvatskom narodnom preporodu
18. Uzdignuće Zagrebačke biskupije na rang nadbiskupije
19. Zagrebački nadbiskupi
20. Zagrebačka nadbiskupija u političkom, učilišnom, znanstvenom i kulutrnom životu Hrvatske
21. Hrvatski katolički pokret u Zagrebačkoj nadbiskupiji
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22. Totalitarizmi 20. stoljeća
23. Alojzije Stepinac
24. Zagrebačka nadbiskupija u duhu II. vatikanskog sabora
25. Kršćanska sadašnjost
26. Medijska djelatnost
27. Demokratizacija društva
28. Domovinski rat
29. Pape u Zagrebu
30. Nove biskupije i crkvene pokrajine
X predavanja
2.7. Komentari:
samostalni zadaci
seminari i radionice
multimedija i mreža
vježbe
2.6. Vrste izvođenja nastave:
laboratorij
on line u cijelosti
mentorski rad
mješovito e-učenje
(ostalo upisati)
X terenska nastava
Pohađanje nastave; aktivno sudjelovanje u nastavi i proučavanje zadane i preporučene literature; polaganje završnog pismenog ili
2.8. Obveze studenata
usmenog ispita.
Pohađanje nastave
DA
Istraživanje
NE
Usmeni ispit
DA
Eksperimentalni rad
NE
Referat
NE
(Ostalo upisati)
DA
NE
Esej
NE
Seminarski rad
NE
(Ostalo upisati)
DA
NE
2.9. Praćenje rada studenata
Kolokvij
DA
Praktični rad
NE
(Ostalo upisati)
DA
NE
Broj bodova po ECTS
Projekt
NE
Pismeni ispit
NE
3
sustavu (ukupno)
Dostupnost u Dostupnost putem
Naslov
knjižnici
ostalih medija
2.10. Obvezna literatura
Franjo ŠANJEK, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru, Zagreb 1996.
DA
(dostupna u knjižnici i / ili
Zagrebačka biskupija i Zagreb: 1094-1994., (ur. Antun Škvorčević), Zagreb 1995.
DA
na drugi način)
Zagrebačka crkvena pokrajina: zbornik radova znanstvenog skupa „150 obljetnica uspostave
DA
Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajina i uzdignuća Zagrebačke biskupije na stupanj
nadbiskupije“, (ur. Stjepan Razum), Zagreb 2004.
Lelja DOBRONIĆ, Biskupski i kaptolski Zagreb, Zagreb 1991.
2.11. Dopunska
Andrija LUKINOVIĆ, Zagreb- devetstoljetna biskupija, Zagreb 1995.
literatura
Antun IVANDIJA, Zagrebačka katedrala, Zagreb 1983.
Riznica zagrebačke katedrale : Muzejski prostor, Zagreb, 31. ožujka – 15. rujna 1983. : Kaptol, Zagreb, 5. srpnja – 2. kolovoza 1987., Zagreb, 1987.
2.12. Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

