
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Увод у светске религије 

Наставник/наставници: проф. др Милан Вукомановић, доц. др Наташа Јовановић Ајзенхамер 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: За студенте социологије, неопходно је најпре положити испит из Социологије религије. 

Циљ предмета Упознавање с различитим теоријским приступима религији и религијским феноменима, као 
и с основама повести и ритуала великих светских религија. Кроз теоријски и практични рад (семинарске 
дискусије, посете храмовима, и сл.) разумевање светских религија у њиховом савременом, глобалном 
контексту. Испољавање осетљивости према разликама и великом броју култура и религијских традиција 
међу којима живимо у локалном и глобалном окружењу. Разумевање улоге религија у савременим 
сукобима у свету, али и њихов допринос дијалогу и помирењу. 
Исход предмета  

Стечена основна знања о историји, веровањима и ритуалима светских религија (монотеистичке религије и 
религије Истока). Развијeна осетљивост за религијски плурализам, тј. разнородне културе и религијске 
традиције у локалном, али и глобалном контексту.  

Исходи учења: Студенти би требало да разумеју теоријске појмове и конкретне процесе везане за 
компаративно религиолошко проучавање у савременом контексту.  

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

Вештине: Као и у другим курсевима из овог програма, студенти ће развити способности да раде на 
различитим пројектима и испоље своје идеје у дискусијама на часу. 

Опште компетенције: Након завршетка курса, студенти ће моћи да планирају своја будућа истраживања, 
студије и каријеру у области религиологије, укључујући њихове интеракције с другим системима и 
подсистемима. Ово је посебно важно за њихове будуће каријере у области социологије, политике, 
културних студија и миротворства (peacebuilding). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Ово је курс уводног карактера чији је главни циљ упознавање студената са социјалном историјом, учењима 
и обредима великих светских религија (јудаизам, хришћанство, ислам и религије Азије – хиндуизам и 
будизам). Посебно ће бити речи о значају који религије имају за разумевање традиционалних, али и 
савремених култура и друштава у свету, укључујући и разлоге за насиље и сукобе међу религијама, као и 
перспективе међурелигијског дијалога. Религије у ери глобализације и верски фундаментализам. 

Практична настава 

Вежбе, повремене радионице или гледање и анализа документарних филмова с религијским садржајима у 
термину вежби, студијске посете храмовима у Београду. 

Литература  

Обавезна литература 

М. Вукомановић. 2013. Историјски Исус, пре Христа, Хеликс, Смедерево, стр. 1-43; 89-111. 
Д. Абазовић, Ј. Радојковић и М. Вукомановић. 2008. Религије света: будизам, хришћанство, ислам, 
Београдски центар за људска права, Београд, стр. 84-112. 
М. Вукомановић. 2008. Homo viator: Религија и ново доба, Чигоја штампа, Београд, стр. 67-103; 143-152; 
169-187. 
Џон Еспозито. 2002. Оксфордска историја ислама (погл. 14-15), Kлио, Београд, стр. 643-752. 
М. Вукомановић. 2004. Религија, Завод за уџбенике, Београд, стр. 38-48. 
Wangu, Madhu Bazaz. 2002. Hinduizam, Čigoja štampa, Beograd, str. 7-64. 
Wangu, Madhu Bazaz. 2002. Budizam, Čigoja štampa, Beograd, str. 7-74. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x3 Практична настава:  15x3 

Методе извођења наставе 



Настава и образовање студената ће се изводити на више различитих начина: предавања, вежбе, повремене 
радионице или гледање и анализа документарних филмова с религијским садржајима у термину вежби, 
студијске посете храмовима у Београду. 
Оцена  знања (максимални број поена 100)  
 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 


