
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Студије религије у компаративној перспективи 

Наставник или наставници: проф. др Милан С. Вукомановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положен испит из Социологије религије или Увода у светске религије. 

Циљ предмета 

Систематско и упоредно проучавање религијских феномена. Поимање религије из перспективе стварности и начина живота саме заједнице, али и 

појединаца, путем разумевања њихове егзистенцијалне ситуације. Посебна пажња је ту посвећена тумачењу тзв. граничних ситуација, 

фундаменталних егзистенцијалних стања која одликују како архајског, тако и савременог човека.  Притом је циљ да се разуме оно што је 

унутрашње религијско, а не само социолошко, психолошко, историјско у датом феномену.  

Упознавање с конкретним религијским традицијама на Истоку и на Западу, као и нових религијских покрета. Испољавање осетљивости према 

разликама и великом броју култура и религијских традиција међу којима живимо у локалном и глобалном окружењу. Разумевање улоге религија 

у процесу помирења. 

Исход предмета  

Стечена основна знања о светским религијама и теоријама и методама које се користе у њиховом проучавању. Развијeна осетљивост за 

религијски плурализам, разнородне културе и религијске традиције у локалном, али и глобалном контексту.  

Исходи учења: Студенти ће разумети теоријске појмове и конкретне процесе везане за проучавање светских религија у компаративном, 

кроскултуралном контексту. Развиће сензибилност у односу на специфичне, конкретне религијске традиције, као и начине њихове 

феноменолошке и херменеутичке анализе и тумачења. 

Знање: Студенти ће стећи важне увиде у основне појмове, типологију и главне одлике светских религија, и начине њиховог проучавања и 

тумачења.  

Вештине: Студенти ће развити способности да промишљају начине на које су светске религије интегрисане у одређени поглед на свет и начин 

живота саме заједнице, као да и своје идеје о томе изнесу у дискусијама на часу. 

Опште компетенције: Након завршетка курса, студенти ће моћи да планирају своја будућа истраживања, студије и каријеру у области 

религиологије, антропологије, филозофије и социологије. Религиологија је научна дисциплина већ установљена на Универзитету у Београду и 

изучава се на мастер нивоу интердисциплинарних академских студија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Компаративна религиологија је научна дисциплина која пажњу посвећује упоредном проучавању религија  како би се боље разумеле њихове 

дубинске, архетипске структуре и централни симболи. Циљ таквог поређења је, дакле, дубље разумевање појединих религијских традиција. У 

оваквом приступу се мање води рачуна о друштвено-историјском оквиру унутар којег је нека појава настала, а више о дубљим, универзалнијим 

слојевима у људској свести, дакле ономе што је, као некакво језгро, заједничко свим тим религијама. Путем систематског и компаративног 

проучавања централних тема у религијским традицијама Истока и Запада (хиндуизам, будизам, јудаизам, хришћанство, ислам), овај курс ће 

имати за циљ да студенте упути у оно што је унутрашње религијско у датом феномену. У том смислу биће рећи не само о теоријама и методима у 

компаративној религиологији, него и о природи религијског искуства, сакралном тексту и начинима његовог тумачења, мистицизму, посматрању 

религијског ритуала, новим религијским покретима и доприносу религија миру и решавању конфликата. 

Практична настава  

Пошто је овде реч о курсу теоријског карактера, неће бити извођења практичне наставе. 

Препоручена литература  

Terrin, Aldo Natale, Uvod u komparativni studij religija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006.  

Elijade, Mirča i Joan Kulijanu, Vodič kroz svetske religije, Narodna knjiga, Beograd, 1997. 

Elijade, Mirča, Sveto i profano, Književna zajednica, Novi Sad, 1986. 

Eliade, Mircea, The Quest: History and Meaning in Religion, The University of Chicago Press, 1969. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x5 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и дискусија, уз повремену аудио-визуелну презентацију религијског ритуала и других тема и садржаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Писање семинарског рада (40%) и одбрана рада (50%). Биће вредновано и активно учешће студената у дискусији (10%), с обзиром да курс има и 

дискусиони формат. 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 


