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REDNI BROJ PREDMETA: 59.
MODUL: Ekumenska teologija i dijalog religija, svjetonazora i kultura (Ekumenski i
međureligijski dijalog)
NAZIV PREDMETA: Komparativna konfesiologija
VRSTA (PREDAVANJE/SEMINAR): Predavanje
IME NOSITELJA PREDMETA: Prof. dr. sc. Juro Zečević-Božić
IMENA NASTAVNIKA/SURADNIKA NA PREDMETU: Doc. dr. sc. Rade Kisić
JEZIK (JEZICI) IZVOĐENJA PREDMETA: hrvatski, njemački
BROJ SATI NASTAVE: 8
OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Istražuje se i upoznaje realno religijsko-konfesionalno i svjetonazorsko stanje u Hrvatskoj,
Europi i svijetu. Komparativnom metodom utvrđuju se usustavljuju i usvajaju glavne
informacije i znanja o religijama, konfesijama i svjetonazorima, s osobitim naglaskom na
kršćanski dio spektra, kako u statističkom tako i u doktrinarnom smislu. Cilj je pospješiti
sposobnost za suživot u pluralnom svjetonazorskom društvenom okružju. Stječe se
kompetencija za međukršćanski i međureligijski dijalog i za rad na promicanju kršćanskog
jedinstva te za primjereno tretiranje i interpretiranje postojeće množine konfesionalnih
zajednica u svjetskim religijama.
POPIS LITERATURE
Opći religijski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2002. (izabrane
natuknice); Deklaracija o slobodi vjerovanja, u: DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Dokumenti,
7Zagreb, 2008., 483-506; Jure ZEČEVIĆ, Ekumenizam u Hrvatskoj, u: «Jeremija, što vidiš?» (Jr
24,3). Crkva u hrvatskom tranzicijskom društvu, Pero ARAČIĆ (ur.), Đakovo, 2001., 205-223;
Ivica RAGUŽ, Pravoslavlje, katolicizam i protestantizam. Osvrt na »Bit kršćanstva« Adolfa von
Harnacka, u: Diacovensia, 20 (2012.) 1, 133.-147; Ankica BOBINAC MARINOVIĆ – Dinka
JEROLIMOV MARINOVIĆ, Vjerske zajednice u Hrvatskoj. Kratka povijest, vjerovanje, obredi,
hijerargija, organizacija, članstvo, tradicija, običaji i blagdani, Zagreb, Udruga za vjersku
slobodu u RH Prometej, 2008. (izabrani dijelovi).
OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Predavanja i e-komunikacija u skladu s izvedbenim planom i programom nastave omogućuju
i studijske susrete, konzultacije te osobni i zajednički istraživački rad.
OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA
Studenti su obvezatni aktivno sudjelovati na studijskim susretima, konzultacijama te u
istraživanju i izradi pisanoga rada.
OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE
Analizom rada te anonimnom anketom utvrđuje se kvaliteta nastave i njezina uspješnost.
BROJ ECTS BODOVA: 4

